
Tak- och väggprofiler

Takpannor





När du väljer takpannor från armat väljer du att ge ditt hus ett tak med 

ett vackert, tegelliknande utseende. Samtidigt väljer du en produkt som 

är väl anpassad till vårt nordiska klimat; med lång livslängd, ett minimum 

av underhåll och som ger karaktär åt såväl gamla som nya hus. Våra tak

pannors täckbredd, styrka och låga vikt ger dessutom en rad extra fördelar 

vid transport och montering. 

 För miljöns skull arbetar vi naturligtvis uteslutande med återvinnings

bara materiel och den plåt vi använder i tillverkningen levereras från stål

verk som klarar våra högt ställda miljö och kvalitetskrav.

 armat™ är ett etablerat varumärke som finns över hela Europa, och 

ingår i världens största stålkoncern ArcelorMittal.

 Produktion och profilering av takpanneprofilerna är utan undantag 

förlagd till egna fabriker med en modern maskinpark. Det är din garanti 

för att vi håller och säkerställer en hög och jämn kvalitet. 

ExkluSiV DESigN,  hög k VAlitEt



takpanna Original i Nova slät

takpanna Original i mattpolyester

Med takpannor från armat får du full frihet att göra individuella 

val av takpanneprofiler och kulörer. Det betyder att du alltid kan 

ge ditt hus precis den personlighet och den karaktär som gör det 

full rättvisa. till den friheten hör också att du kan välja mellan en 

rad olika ytbeläggningar.

 Ägarna till de hus du ser på de här bilderna har valt sina 

personliga favoriter bland profilerna Ambassador, Elit, Original 

samt Solstadtaket. Vilken av de fyra profilerna skulle klä ditt hus 

allra bäst?

Personlighet och karaktär



takpanna Solstadtaket

takpanna Ambassador/Antic takpanna Ambassador i mattpolyester
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När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak och samtidigt 
hålla kostnaderna nere. takpanna Solstadtaket i enkupig design 
med matt/blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan 
samtidigt som du får stålplåtens alla fördelar. 
Passar alla tak ned till 14 graders lutning.

Takpanna Solstadtaket

tjocklek: 0,50 – 0,60 mm 
Aluminium: 0,50 mm

Vikt kg/kvm Solstadtaket: 4,70 – 5,64 
Solstadtaket aluminium: 1,78 

Material Solstadtaket: Varmförzinkad lackerad stålplåt och aluminium

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, granit 60 µ, Antic 35 µ

Beläggning aluminium: Polyester 25 µ

täckande bredd: 1050 mm

Steglängd: 350 mm

takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder 

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: höger

takpanna Solstadtaket produceras av armat karlstad

När du vill ha ett vackert, hållbart och lättlagt tak och samtidigt 
hålla kostnaderna nere. takpanna Original i enkupig design med 
matt/blank ytfinish ger den rätta, genuina tegelkänslan samtidigt 
som du får stålplåtens alla fördelar. Passar alla tak ned till 
14 graders lutning.

Takpanna Original

tjocklek: 0,50 mm 

Vikt kg/kvm: 4,70 

Material: Varmförzinkad lackerad stålplåt

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, Nova 50 µ, Antic 35 µ

täckande bredd: 1050 mm

Steglängd: 350 mm

takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder 

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: vänster

takpanna Original produceras av armat Sveg

Takpanna Ambassador

Tjocklek: 0,50 mm och 0,57 mm i aluminium

Vikt kg/kvm: 4,70 och 1,78 i aluminium 

Material: Varmförzinkad lackerad stålplåt eller lackerad aluminiumplåt

Beläggning stålplåt: Mattpolyester 35 µ, Nova 50 µ, Antic 35 µ

Beläggning aluminium: Polyester 25 µ

Täckande bredd: 1000 mm

Steglängd: 350 mm, alt. andra steglängder

Takpanneprofilerna tillverkas i: Standard eller i måttanpassade längder 

Maxlängd: 6500 mm. Vid längd över 6500 mm skall takpannan skarvas

Vattenlåsets placering: vänster

Takpanna Ambassador produceras av armat Sveg

Ambassador den mest exklusiva pannan i vårt produktprogram. 
Vi har gett den en extra djup profil. Kanten i avslutet är nedvikt. 
Därför ger Ambassador ditt hus maximal tegelkänsla. 
Vi ger dig även full frihet att välja mellan ett stort antal kulörer och 
beläggningar. För alla tak ned till 14 graders lutning.

Produktprogram
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Kulörer
i stålverkens tillverkningsprocess behandlas plåten med en rad olika 
färgsystem för att få den prestanda våra kvalitets och miljökrav kräver 
samt för att underhållsbehovet ska hamna på en så låg nivå som möjligt. 
För att bäst matcha just ditt hus finns våra profiler i flera olika kulörer. 
tre av dem ser du här. Våra återförsäljare berättar gärna mer om vilka 
ytterligare kulörer som finns i vårt produktprogram.

kontrollera: Skräphögar på plåten ökar risken för 
korrosion, eftersom ytan under är ständigt fuktig.
Åtgärd: ta bort skräpet så plåtens yta kan 
torka.

kontrollera: lösa fästdon, borrspån eller andra 
metallföremål som ligger direkt på taket kan orsaka 
rostbildning.
Åtgärd: ta bort spån och metallföremål.

kontrollera: Skräp i hängrännor, ränndalar mm. 
igensatta rännor ökar risken för korrosion och 
därmed vattenläckage in i byggnaden.
Åtgärd: Rensa från skräp som binder fukt och 
korrosiva ämnen.

kontrollera: Felaktiga eller felaktigt fastsatta 
fästdon. Dessa kan orsaka både läckage och 
rostbildning.
Åtgärd: Byt felaktiga fästdon. Är gängen 
sönderdragen byt till grövre dimension.

kontrollera: Skador i färgskiktet, det ökar 
risken för korrosion. kontroll om skador i 
färgskiktet bör ske även när byggnaden är ny.
Åtgärd: överväg bättring, ommålning eller 
byte av plåt beroende på omfattningen och 
typ av skada.

kontrollera: Färgens tillstånd, tecken på 
kulörförändring eller sprickbildning i ytan, 
i synnerhet där regnet inte kan skölja rent 
plåten.
Åtgärd: Värdera tillståndet och bedöm om 
tvättning, rengöring, behandling av 
kantkorrosion, bättrings eller ommålning 
är nödvändig.

kontrollera: kantkorrosion, klippkanter vid 
överlappande plåtar och plåtändar.
Åtgärd: gör den skadade kanten helt ren. 
Eventuellt kan den målas.

Kontroll och åtgärd
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En stor fördel med takpannor från armat är att du lätt klarar av att lägga 
dem själv. Monteringsanvisning finns på vår hemsida, www.armat.se. 
Dock kan fackmannahjälp behövas vid montering av specialbeslag och när 
t ex en takhuv krävs. 

Så här lägger du:
kontrollera att undertaket är plant, vinkelrätt och skadefritt. Våra profiler 
levereras i standard eller måttanpassade längder. Behöver du ta hål i eller 
kapa plåten behöver du nibblingsmaskin, sticksåg och/eller plåtsax.

Profilerna monteras alltid med skruv. Vilken typ av skruv du ska använda 
avgörs av underlag och material. Fråga din återförsäljare.
 Mät upp taket noggrant och låt vår återförsäljare beräkna total
åtgången. Där får du även svar på alla frågor om material, beslag, 
infästning, tätband, läktning och övriga frågor. 
 Mekaniska skador som repor i plåten åtgärdas genom rengöring och 
målning med bättringsfärg. Avsluta alltid läggningen genom att noggrant 
sopa av taket med en mjuk borste för att bli av med metallspånen från 
skruvning, nibbling och klippning.

Lagring
Plåt skall lagras torrt och väl ventilerat. Behöver du lagra plåten en 
längre tid skall detta göras inomhus i jämn temperatur.

Tillbehör
Ett komplett tillbehörs och infästningsprogram finns till samtliga profiler. 
Dessa tillbehör hittar du i en separat broschyr. kontrollera om du även 
behöver något ur vårt Regnvattensystem (hängrännor, rännkrok, stuprör 
etc) och taksäkerhetsprogram (takstege, snörasskydd, takbrygga etc).

Så lägger du själv ditt nya tak

Aluminium

Passiveringsskikt
Baksideslack

toppskikt
Primer
Passiveringsskikt

Aluminium
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Svart Antic rödTegelröd

Stål

Stålplåt

toppskikt
Primer
Passiveringsskikt
Zinkskikt

Zinkskikt
Passiveringsskikt
Baksideslack

Miljön styr materialvalet 
takpannorna Ambassador, Elit, Original och Solstadtaket tillverkas i varm
förzinkad, lackerad stålplåt. takpannorna Ambassador och Solstadtaket 
kan även fås i lackerad aluminiumplåt. i de allra flesta miljöer fungerar den 
varmförzinkade stålplåten utmärkt. ligger däremot huset i en miljö med 
salthaltig och fuktig luft är den lackerade aluminiumplåten ett bättre val.



Karlstad Tel: 054-68 83 00 Fax: 054-85 39 65

Sveg Tel: 0680-554 00 Fax: 0680-554 01
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Armat är innovativa lösningar för tak, golv och fasad – anpassade för det 
tuffa nordiska klimatet. Våra plåttak lyfter vilket hus som helst och skyddar 
mot väder och vind i decennier. Armat tillverkas i Sveg och karlstad 
och ingår i världens största stålkoncern – ArcelorMittal.

Takpannor

transforming tomorrow
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