
Lindab Topline tagstensprofiler

Det stærke og smukke tag
til renovering og nybyggeri
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Lindab Topline

Drømme under tag

Hvis du overvejer et nyt tag til drømmehuset, er det vig-

tigt, at du vælger den helt rigtige løsning. Et moderne tag 

skal nemlig mere end bare beskytte mod vejr og vind. 

Det skal også passe perfekt til dit hjems stil i både farve 

og form.

Men hvordan vælger du det rigtige tag til dine bolig-

drømme? Du vælger et tag, der understreger husets 

 personlighed. Du vælger en kompromisløs tagløsning, 

hvor funktionalitet, design og finish er helt i top. Kort sagt, 

et smukt og holdbart tag skræddersyet til det omskiftelige 

danske vejr og dit hjem.

I denne brochure kan du finde inspiration til, hvordan du 

sætter nyt tag over drømmene, og du kan læse mere om 

alle fordelene ved Lindab Topline – en smuk og gennem-

tænkt tagløsning.
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Lindab Topline – ren idyl i smukke omgivelser
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Smukt farvespil i det grønne ...
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... ikke mindst med Lindab Topline
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Lindab Topline tag i herskabelige omgivelser
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Et Lindab Topline tag fuldender værket
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Tryghed under Danmarks stærkeste ståltag
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Efter sol kommer regn. Lindab Topline er designet til det danske klima
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Lindab Topline – smukt i ethvert villakvarter
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Når drøm bliver til virkelighed

Tid til renovering
Et hyggeligt hus, men taget trænger til renovering.

Problemfri montage
Montagen af stålpladerne tager ikke lang tid. 

Lægterne monteres direkte på de gamle tagplader.

En smuk tagløsning
Sådan! Et helt nyt hus i et snuptag!
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Dit nye tag skal være flot i dag, i morgen og mange år 

frem i tiden. Men snavs, vejr og vind kan hurtigt sætte 

taget på en hård prøve. Derfor har et Lindab Topline tag 

en meget fin og glat overflade, der gør det svært for mos 

og alger at bide sig fast. Det skylles stort set væk, når det 

regner, og taget renser sig selv. Synes du alligevel, det 

trænger til lidt ekstra, kan det nemt rengøres med vand 

og en blød kost.

Dit valg – mat eller blank
Klassisk mat

Den nye matte Polyesterbelægning giver 

et klassisk tegllook. Et roligt og afbalan-

ceret tag, der harmonerer med den 

karakteristiske danske byggestil.

MAT       eller      BLANK

Det er med huse, som det er med mennesker. 

De har personlighed. Derfor kan du med Lindab Topline 

vælge mellem blank eller mat finish på taget, og på den 

måde kan du altid ramme lige det look, som passer bedst 

til dit hjem. Den matte overflade giver et klassisk tegllook, 

der harmonerer med den karakteristiske danske byggestil. 

Den blanke overflade har udseende af glaseret tegl og 

giver et meget eksklusivt look.

Eksklusiv blank

Lindab Topline’s velkendte blanke over-

flade har udseende af glasseret tegl. 

En løsning med et eksklusivt look.

En særlig overflade
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Et tag skal beskytte dig mod elementernes rasen, men 

det skal også se smukt ud og passe til husets stil og 

farve. Lindab Topline giver dig mulighed for at vælge 

 mellem seks flotte farver. På den måde kan du altid finde 

præcis den farve, der passer dit hus bedst.

Flotte farver på toppen

Stålstærk

Mikrofiberdug (tilvalg, ikke std.)

Bagsidelak

Primer

Passiviseringslag

Zinklag

Stål

HBP Topcoat/Polyester

Primer

Passiviseringslag

Zinklag

Stål

Nyt tag handler om tryghed. Det er en stor beslutning, 

og du skal kunne stole på, at det holder i mange år. 

Kernen i Lindab Topline er varmgalvaniseret 

stål overtrukket med en hårdfør vind- og 

vejrbestandig overfladebehandling. 

Denne ekstremt stærke kombination 

opfylder alle krav, og gør, at du trygt 

kan lægge et Lindab tag på dine 

boligdrømme – også når det blæser 

ekstra kraftigt i Danmark.

Klassisk rød 272
Nærmeste Ralfarve: 8023
Overflade: Blank

Teglrød 742
Nærmeste Ralfarve: 8004
Overflade: Mat/blank

Grafitgrå 036
Nærmeste Ralfarve: 7024
Overflade: Blank

Brun 434
Nærmeste Ralfarve: 8017
Overflade: Blank

Sort 015
Nærmeste Ralfarve: 9005
Overflade: Mat/blank

Mørkerød 758
Nærmeste Ralfarve: 3009
Overflade: Blank
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Lindab Rainline – tagrender
Lindab Rainline er den originale ståltagrende. En stærk og 

gennemført løsning med lang holdbarhed, flotte detaljer og 

alt i tilbehør. Meget enkel at montere selv.

Lindab Doorline – garageporte
Lindab Doorline er en topisoleret garageport, der uden 

merpris fremstilles efter mål – så den passer præcis til din 

garage. Du kan utrolig let montere porten selv, og der kan 

frit vælges mellem 12 flotte farver.

Lindab producerer også tagrender og garageporte i samme 

høje kvalitet og med et væld af individuelle løsningsmulig-

heder.

Lindab er en international koncern med mange års erfaring i 

udvikling, produktion og salg af byggekomponenter i tynd-

pladestål til både industri og private.


