
JÖNÅKER POLAR – matt och  
tåligt tak i naturliga färger

Nyhet!



Jönåker Polar
Jönåker Polar är en matt betongpanna med en extra tålig yta, vilket ger ett slitstarkt och
vackert tak. Takpannan går i en naturlig färgskala omsorgsfullt utvald av färgexperter. Den
matta ytan och de mjuka färgerna gör Jönåker Polar till ett mycket bra val vid renovering
av äldre hus.

MATT  YTA 
Gör att pannan harmoniserar med olika typer av 
fasader, som trä, tegel och puts.

LÅNG HÅLLBARHET 
Unik ytbehandling som gör att färgen håller upp 
till 30 % längre än på betongpannor med vanlig 
ytbehandling.

NATURLIG FÄRGSKALA 
En varm och naturlig färgskala som harmoniserar 
med de vanligaste fasadkulörerna. Framtagen av 
färgexperter.

BÄTTRE INOMHUSKLIMAT 
Värmereflekterande yta som ger ett behagligare 
inomhusklimat sommartid.

JöNÅKER POLAR FINNS I FöLJANDE MATTA FÄRGER:

Nyhet!

Matt Tegelröd Matt Svart Matt Grå Matt LjusgråMatt Antikröd



JöNÅKER POLAR FINNS I FöLJANDE MATTA FÄRGER:

Vill du veta mer? Ta kontakt med någon i
personalen eller besök monier.se!

Jönåker – svensktillverkad  
och full av möjligheter
Jönåkerpannan är en superstabil svensktillverkad betongpanna som ligger på många
svenska hustak. Den är frosttålig och färgbeständig med en harmonisk form som passar de
flesta hustyper. Den finns i en mängd färger och nu i tre utföranden: Ytbehandlad, Protector 
och Polar.

•    Dubbel ytbehandling
•    Slitstark
•    Vår mest sålda takpanna
•    Finns i sju färger: antik, ljusgrå, svart, röd, mellangrå, mörkgrå och tegelröd

YTBEHANDLAD

•    Glansig yta
•    Unik ytbehandling som gör att färgen håller upp till 30 % längre
•    Hård yta som ger ökat skydd mot smuts
•    Finns i fem färger: tegelröd, svart, röd, mörkgrå och brun

PROTEcTOR 2.0 – NYHET!

•    Matt yta
•    Naturlig färgskala
•    Unik ytbehandling som gör att färgen håller upp till 30 % längre
•    Värmereflekterande yta som ger behagligare inomhusklimat sommartid
•    Finns i fem färger: tegelröd, svart, grå, ljusgrå och antikröd

POLAR – NYHET!



ENKLASTE VÄGEN TILL ETT NYTT TAK 
Vi har allt du behöver för ett komplett och säkert tak.  
Våra produkter genomgår hårda klimattester som gör att 
vi kan garantera att de håller. På monier.se hjälper vi dig 
dessutom att komma i kontakt med våra auktoriserade 
takläggare. Enkelt, eller hur!
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