
Takpaket du kan känna dig trygg med



Classic™ SR35-475 C

Täckande bredd ....................... 475 mm

Plåttjocklek .............................. 0.6 mm

Minimum längd ....................... 800 mm

Maximum längd ...................... 10 000 mm

Minimum taklutning ............. 80

I vårt sortiment  när det gäller utvändig tak-
beklädnad tillför Classic i sin enkelhet ett  
vackert och tidlöst tak.  Dess formspråk gör 
att det passar lika väl ihop med arkitekturen på 
moderna villor som på traditionella gårdar och 
småhus. Kännetecknande för Classic är de rena 
linjerna och dess harmoniska utformning. Med en 
välutvecklad fästmetod går det snabbt och enkelt 
att montera utan specialverktyg.  Classic passar 
även för hus med låga takfallslutningar. 

Classic kan levereras i valfria takfallslängder utan skarv 
upp till en taklängd av 10 000 mm. Taket ger ett band- 
täckningslikt utseende och minsta taklutning är 80. 

Alla infästningar och de flesta plåtkanter är dolda och 
ger därmed ett funktionstätt tak utan synliga skruvar 
och skarvar. Classic levereras i färgsystem Galea XP,  
Pural och Pural Matt. 

Komplett tillbehörsprogram finns för Classic.
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 Modern Villa, modell Classic , kulör Ljusgrå

Klassiskt 
tidlöst tak

Classics smidiga klick-system 
ger enkel montering utan krav 
på specialverktyg.
 

Silvermetallic 

Mörkgrå

Röd 

Ljusgrå

Svart

Tegelröd 

Standardkulörer

För komplett kulörsortiment kontakta oss
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Urval av beslag och övriga tillbehör

1a. Classic nockstöd 
1b. Classic nockstöd, valmat  
2. Classic gavelbeslag      
3. Classic takfot     
4. Classic nockplåt    
5. Classic väggskiva 
6. Classic pulpetnock
7. Classic vinkelränna - plan
8. Classic vinkelränna - läkt
9. Nocktätning för takpannor    
10. Tätning valmat för takpannor   
11. Dämpningslist för Classic 
12. Bärläkt med ventilation
13. Nockplåt till takpannor  
14. Nockplåt till profilerad plåt 
15. Gavelbeslag   
16. Fotplåt   
17. Nockgavel   
18. Y-skarv till valmnock    
19. T-stycke till nock  
20. Gavelstycke till valmnock  

Genomföringar

21. Takgenomföring/ rör oisolerad, 110 mm 
22. Takgenomföring/ rör isolerad, 125 mm  
 Takgenomföring/ rör isolerad, 160 mm  
23. Brandlucka 600x600   
24. Rörgenomföring 12-102 mm   
25. Rörgenomföring    

Skruvar

Monteringsskruv  
4.2x25 (rostfri) 
för träläkt, Classic 

Monteringsskruv
4.2x19 (rostfri)
för stålläkt, Classic

Farmarskruv 
för träläkt
4.8x28
4.8x35

Överlappsskruv 

4.8x20
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Vårt tillbehörsprogram låter det breda sortimentet av takbeklädnader 
bli komplett.  Programmet innehåller beslagstillbehör, takavvatt-
nings- och taksäkerhetsprodukter.  Allt du behöver för att få ett 
funktionellt, säkert och kostnadseffektivt tak. Tillbehörsproduk-
terna är anpassade system för varje takprodukt i vårt sortiment. 

Beslag, genomföringar och övriga tillbehör

Tillbehörsprodukterna till yttertak såsom beslag tillverkas i samma 
material som takmodellerna. Tack vare modern tillverkning är alla 
tillbehörsprodukter exakta i mått och har jämn kvalitet. Detta 
underlättar monteringen samtidigt som taket ges ett välvårdat 
och snyggt utseende. 

Vi rekommenderar att underlagstäckning (fuktspärr som takpapp 
mm) alltid används som kondensskydd under ett utvändigt tak. När 
det gäller renoveringsarbeten skall behovet av underlagstäckning 
avgöras från fall till fall.

En speciell ventilerande läkt i stål har framtagits som förbättrar 
ventilationen av yttertaket avsevärt. Den ventilerade läkten 
levereras i standardlängder och kan användas till samtliga tak-
profiler. Läkten kan monteras omlott mellan takstolarna vilket 
ger snabbare montering och minskar spillet. Stålläktens fördelar 
är den lätta vikten, den enkla hanteringen och bättre staplings-
barhet under transport och vid arbetsplatsen.

Takavvattningsprodukter

Vårt takavvattningssystem kompletterar yttertaket till en väl 
fungerande enhet. Ruukkis takavattning finns i olika dimensioner.  
Till detta finns ett måttanpassat sortiment med rännkrokar, 
grenrör, utkastare, skarvar, gavlar och andra tillbehör för utmärkt 
takavattning.  Oavsett vilket tak du väljer finns det ett komplett 
tillbehörspaket.

Taksäkerhetsprodukter

Lagen förpliktigar alla husägare och byggare att sörja för att 
arbetsmiljön på taket är säker och trygg. Från Ruukki får du en 
komplett taksäkerhetsutrustning; väggstegar, tak- och säkerhets-
stegar med monteringstillbehör samt takbryggor och snörasskydd. 
Produkterna kan fås både som färdigmålade eller förzinkade. För 
takpannorna liksom till Classic finns egna monteringstillbehör 
både för takbryggor och snörasskydd. 

Ett komplett tillbehörsprogram Beläggningssystem för olika 
ändamål och behov   

Galea XP

Galea är ett beläggningssystem att användas i första 
hand till planplåtstäckning av tak och yttertak i hårt 
utsatta miljöer. Den är kulörbeständig, underhållsvänlig, 
miljöanpassad och har bra bearbetsegenskaper. Färg-
systemets tjocklek är optimerat för att uppnå bästa 
möjliga väderbeständighet och slitstyrka med bibehållen 
glans- och kulörhållning.  Med Galea följer en garanti på 
15 år, och tillämpas på Classic tak.

Polyester

Polyester är ett av marknadens mest förekommande 
beläggningssystem för belagd byggplåt. Polyester är en 
väl beprövad utomhuslack med god glans och kulörhållning 
samt bra formbarhet och som uppfyller kraven för bra 
byggplåt. Vanlig för fasader och yttertak i normala 
miljöer. Med Polyester följer en garanti på 10 år.  

Polyester Matt

Polyester Matt har ett bra vattenavvisningsskydd och 
är korrosionsbeständig. Den matta ytan är karakteristisk 
för denna beläggning.  Den är vanligt förekommande på  
takpannor. Polyester Matt är idealisk för fritidshus och vid 
renoveringar. Med Polyester Matt följer en garanti på 10 år.

Pural

Pural är en polyuretanbaserad beläggning, som bäst 
kommer till sin rätt som färgyta på olika takplåtar. Den 
tål hanteringen bra i tillverkningen liksom hanteringen 
under själva monteringsskedet. Purals slitstarka, lätt 
strukturerade yta tål mekanisk nötning orsakade av snö 
och is och står bra emot solens UV-strålning. Känneteck-
nande för Pural är att den tål kemikalier bra och går lätt 
att bättringsmåla. Pural har 15 års garanti. 

Pural Matt

Pural Matt är en färgbeläggning som utvecklats speciellt
för yttertak och som är helt fri från glans. Den har en 
hållbarhet och hanterbarhet i samma klass som den
traditionella Pural-beläggningen. På nya byggnader är
Pural Matt diskret och stilig, på renoverade hus passar en
blänkfri yta ofta mycket väl ihop med en gammal fasad.
Pural Matt-beläggningen har 15 års garanti. Den används
på Classic-modellen.

Färgbelagd plåt

Stålkärna

Zinkskikt

Passiviseringsskikt

Primer

Baksideslack

Zinkskikt

Passiviseringsskikt

Primer

Beläggning
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