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Det snygga taket du lägger själv
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Välkommen till Lans Plåt!
Här köper du varor billigt med kunnande.

Vi erbjuder takplåt, taktegel, takavvattning, plåtprodukter,
tillbehör m.m. Läs mer om våra nya produkter på hemsidan.
www.lansplat.se

LANS PLÅT AB   |   0510-519 60   |   SOCKERBRUKSGATAN 19, 531 40 LIDKÖPING   |   INFO@LANSPLAT.SE

Tp/Vp 18, 0,5 mm, prima 50:-
Sekunda Tp 20, sinus, Tp/Vp 18 från 44:-
Högprofi l sekunda 119:-
Samtliga priser exklusive moms och frakt.

Vi har varit verksamma i plåtbranschen sedan 1980 och har flera kunniga 
medarbetare med bred erfarenhet till din tjänst.

Vi har en egen verkstad där vi tillverkar alla våra beslag vilket gör att vi 
kan måttanpassa beslagen efter just ditt behov.

Vi erbjuder ett brett sortiment med takplåt, väggplåt, taktegel, takavvatt-
ning, plåtbeslag och mycket mer.

Plåt - det självklara valet!
Det finns så många fördelar med plåt, att det så gott som alltid borde 
vara det självklara valet. Det är snyggt, lätt och tåligt. Det har en livs-
längd som överträffar det mesta, oavsett vilka applikationer det gäller. Ur 
ekonomisk synpunkt står det i klass för sig själv, samtidigt som det är ett 
utmärkt miljöval.

Lans Plåt AB 
- din kompletta plåtleverantör
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Falsprofil
Falsprofil är takplåt som monteras enkelt med hjälp av klickfunktion. Det 
ser ut som den klassiska bandtäckningen, men mycket lättare att monte-
ra och till en bråkdel av priset.

Taket kan läggas på både läkt och spontat underlag med en underlags-
papp även om ett spontat underlag är att föredra, då du kan gå på taket 
som du vill efter monteringen. 

Takgenomföringar, avluftare, ventilations-
huvar, skorstenar m.m tillverkar vi efter 
mått i vår egen verkstad och skickar med  
i leverans enligt önskemål.

Monteringsanvisning

Innan du börjar lägga ditt falsprofiltak.
• Kontrollera att underlaget är plant och i gott skick.
• Taklutningen skall ej understiga 12 grader.
• Om falsprofil lägges på bärläkt, skall bredd på bärläkt vara minst 50 

mm monterat ett cc avstånd på min 300 mm.
• Vid kapning, urklipp av plåt använd endast plåtsax.
• Vid omvikningar i takfot samt vid vindskiveavslut, använd falstång.

Välkommen till Lans Plåt!
Här köper du varor billigt med kunnande.

Vi erbjuder takplåt, taktegel, takavvattning, plåtprodukter,
tillbehör m.m. Läs mer om våra nya produkter på hemsidan.
www.lansplat.se

LANS PLÅT AB   |   0510-519 60   |   SOCKERBRUKSGATAN 19, 531 40 LIDKÖPING   |   INFO@LANSPLAT.SE

Tp/Vp 18, 0,5 mm, prima 50:-
Sekunda Tp 20, sinus, Tp/Vp 18 från 44:-
Högprofi l sekunda 119:-
Samtliga priser exklusive moms och frakt.

Bilden visar de verktyg samt 
infästningsskruv som behövs 
vid montering.
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1. Takfotsplåt
Börja med att montera rännkrokar, 
sedan fotplåt. Fotplåtens minsta 
överlapp ska vara 40 mm. Skruvas  
i cc 150 mm. 

1.

2.

3.

2. Första takskivan
Montera fast den första takskivan 
mot vindskivebrädan. Fäst skivan 
i brädan samt skruva sedan fast 
skivan i taket i de förgjorda hålen. 
Tryck sedan ihop falsarna.

3. Takskivor
Fortsätt hela taket ut, anpassa sista 
skivan till rätt mått mot brädan. Vik 
upp plåtkanten 25 mm mot brädan.
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4. Knyt falsar
Klipp sedan ur i falsarna så att det 
blir en snip kvar (4a). Denna ska an-
vändas till att försluta falsavslutet, 
en så kallad knytning. Vik sedan ner 
plåten runt fotplåten (4b).

Vik in den sneda snipen mot falsen 
och kläm till med falstång. På bild 
4c syns de knytna falsarna med ett 
snyggt avslut.

4a. 4b.

4c.

5. Vindskivebeslaget
Montera sedan vindskivebeslaget, 
skruva beslaget uppifrån. Rätt ner 
i brädan i cc500. Klipp ur uppe i 
nockspets för sammanfogning med 
andra sidan.

5.
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6. Nockstöd
Montera nockstöden mellan falsarna, 
skruva ned dem med 3 st skruvar.

7. Nockplåt
Nockplåten monteras över nock- 
stöden, skruvas med 4,8 x 20 mm 
skruv. 100 mm pålägg på nock- 
plåtarna.

Vi hoppas att denna information skall 
hjälpa till vid din takläggning med 
falsprofil men om du behöver ytter-
ligare support, var vänlig ring oss på 
0510-519 60.

Lycka till med din takläggning!

För mer referensbilder - gå in på
www.lansplat.se

6a.

6b.

7.
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Nockplåt Vindskiva

Nockstöd Fotplåt

Ståndskiva Hängskiva

Beslag
Våra  beslag tillverkar vi vanligtvis i 2 m längder i standardmått, som ma -
terial använder vi alltid 0,6 mm karatbelagd stålplåt med 20 års garanti. 
Alltså samma material som vår takplåt. Kräver ditt tak specialtillverkade 
beslag tillverkar vi så klart detta också, allt för att ditt tak ska bli så bra 
som möjligt.



Tel. växel +46 510 519 60
Tel. kundtjänst +46 510 519 61
Fax +46 510 519 64
E-post: info@lansplat.se
Adress: Sockerbruksgatan 19
 531 40 Lidköping
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Tak skall du ha!


