
Passa på!
Utnyttja ROT-avdraget 
få 50% reduktion på 
arbetskostnaden.

Proffs på tak
Erbjudande från din lokala takläggare i samarbete med Monier.

TAKPARTNER



Din lokala takpartner
Som Monier Takpartner är vi del av ett nätverk av fristående 
takläggare som är särskilt utbildade för att lägga tak från Monier.  
Vi är professionella och kunniga hantverkare som vet vilka 
frågor som kan dyka upp när du ska lägga ett nytt tak. Vi har 
mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder med allt från att 
välja och lägga rätt typ av underlagstak, till val av takpannor och 
nödvändiga taktillbehör. 

De frågor som dyker upp kan vara allt från rena konstruktions-
frågor – vad tål min takkonstruktion, vilka pannor passar till min 
taklutning – till tips och råd om material och färgval. 

Allt du behöver – helt enkelt   
Du kan alltid känna dig trygg när du anlitar en Monier 
Takpartner.  Vi hjälper dig så att takläggningen går enkelt och 
smidigt. Naturligtvis ser vi till att takläggningen uppfyller alla krav 
från myndigheter och regelverk, och vi skräddarsyr ditt nya tak 
så att det är anpassat både till dina behov, till huset som helhet 
och till påverkan från väder och vind. 

När du anlitar en Monier Takpartner blir ditt nya tak en säker 
investering som håller i många, många år framöver. 

Vi hjälper dig hela vägen,  
från val av panna till färdigt tak!
Oavsett om du ska renovera, bygga ut eller bygga nytt, känns det tryggt att anlita en 
professionell och engagerad takläggare när det är dags att lägga taket. Du får hjälp och  
råd hela vägen, från underlagstak, val av takpannor och färg till själva takläggningen.  
Och naturligtvis får du garanti, både på produkterna och på själva arbetet. 



Ett komplett tak
monterat och klart!
Vi har alla nödvändiga takprodukter som ger ett vackert, stabilt och säkert tak 
som håller tätt. Alla våra produkter genomgår utförliga kontroller och tester, allt 
för att du ska kunna känna dig trygg när du köper ett tak av oss. När du köper ett 
komplett Monier-tak lämnar vi en unik funktionsgaranti på taket. Vi kallar det Tätt 
Tak-garanti och det innebär att vi garanterar att ditt tak håller tätt i minst 15 år.

Utöver vanliga takpannor innehåller ett komplett takpaket även specialpannor, taksäkerhetsprodukter och andra nödvändiga takprodukter för 
infästning, tätning och ventilation. När du anlitar en Monier Takpartner får du en samlad offert som omfattar allt ovanstående material och vår 
arbetskostnad. På så sätt får du en god överblick och kontroll över din investering, och vet precis vad ditt nya tak kommer att kosta.

  Valmbörjan

 Självdragshuv   Nocktätning  Grennockpanna Taklucka  Nockpanna   Nockspik eller nockklammer

 Ändnockpanna

 Genomföringspanna 
med gummidamask

Frånluftshuv

Genomföringspanna

Gavelpanna

HalvpannaUnderlagstak FågellistAvloppsluftareGlidskydd

Snöräcke

 Pannspik, Stormclips 
eller Tegelkrok

Bärläktssteg

Vindskivebeslag

Livlinefäste

Vinkelränna  Skorstensbeslagsats Takbrygga

Oavsett om du väljer taktegel eller betongpannor från Monier
så kommer du att göra en riktigt bra investering. Materialen
är nämligen oerhört hållbara och tål att utsättas för vårt tuffa
nordiska klimat. Och med norra Europas största sortiment
av taktegel och betongpannor hittar du säkert en passande
takpanna just för ditt hus.

Moderna taktegel, som Nortegl, Nova och Hollander, håller en
enastående kvalitet och har en passform som gör dem både
lätta och ekonomiska att lägga. Samtidigt har vi våra klassiska
produkter, som t ex Vittinge, som tillverkas i Sveriges enda

kvarvarande taktegelbruk. Ett traditionellt, naturligt taktegel som
bara blir vackrare med åren. För dig som vill ha ett tak med en
mer personlig karaktär finns KDN som är ett elegant taktegel
eller Minster och Turmalin som är tidlösa och plana pannor som
ger en unik karaktär. Vår betongpanna Jönåker är en storsäljare
som tusentals nöjda kunder har valt de senaste åren. Jönåker
finns i ett stort urval av färger och olika, unika ytbehandlingar.
Det finns med andra ord många anledningar att titta igenom
hela vårt produktutbud innan du slutgiltigt bestämmer dig för
ditt nya tak.

Betong eller tegel? Vi har båda!



monier.se

Monier i samarbete med:

VÅRA TAKTEGEL Tegel är det klassiska materialet för takpannor. Lera tas upp ur marken, formas och bränns vid över 1000°. Resultatet är starkt, vackert 

och hållbart. Ett naturfärgat taktegel blir bara vackrare med åren, det glaserade håller glansen länge. Falsade taktegel är lika lätt att lägga som betongpannorna.

KDNNOVA

Naturröd Antracit
Engoberad

Djupsvart
Glaserad

Naturröd Kolsvart 
Glaserad

Blanksvart 
Glaserad

Mattsvart 
Glaserad

Ljusbrun 
Glaserad

Mörkbrun 
Glaserad

Vinröd 
Glaserad

Lila 
Glaserad

HOLLANDER NORTEGL

 Svart 
Engoberad 
  
 

Naturröd 
 

  
 

Kolsvart 
Glaserad 

Grå 
Engoberad  
 

Brun 
Engoberad 
  
 

Mattsvart 
Glaserad

Kastanj 
Glaserad 

Antik 
Engoberad 

Gul 
Engoberad 

Naturröd 
 

Antracit 
Engoberad 

Svart 
Glaserad

TURMALIN VITTINGE

 Antracit 
Engoberad 

Kastanj 
Glaserad 

Ljusgrå 
Engoberad 

Kopparröd 
Engoberad 

Naturröd 
 

Djupsvart 
Glaserad 

Ceder 
Glaserad

 Enkupigt 
Naturröd 

Tvåkupigt 
Naturröd

VÅRA BETONGPANNOR  Betong är starkt. En takpanna av betong har hög precision, är rationell och lätt att lägga. I vårt breda sortiment  

hittar du pannor som passar ditt hus. Olika ytbehandlingar kan ytterligare förstärka pannornas egenskaper, både funktionellt och estetiskt.

MINSTER ZANDA RUSTIKK

JÖNÅKER YTBEHANDLAD

Röd  Tegelröd Mörkbrun Ljusgrå Svart Mörkgrå Svart  Antik Höströd Brun Röd Granit

Ljusgrå Svart Mellangrå Mörkgrå Röd Tegelröd

JÖNÅKER POLAR

Matt  
Tegelröd

Matt
Antikröd

Matt
Svart

Matt
Ljusgrå

Matt  
Grå

JÖNÅKER PROTECTOR 2.0 ZANDA PROTECTOR 2.0

Blank  
Tegelröd 

Blank
Svart 

Blank 
Röd

Blank
Mörkgrå

Blank
Brun

Blank Svart Blank Tegelröd Blank Mörkgrå     

Hällingsjövägen 360 • 43497 Kungsbacka • 0300 - 32 32 10 • info@roofia.se • www.roofia.se


