BENDERS TAK

TEGLTAKSTEIN FALSET

Falset og spesial tegltakstein
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Bender Tvilling Titansvart
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BENDER TEGLTAKSTEIN

Falset og spesial
Ekte genuin tradisjon. Bender tegltakstein er produsert av høyeste kvalitet hos tyske produsenter
der man har samme verdier og kunnskap om produktene som oss i Benders, og hvor omtanke og
service ovenfor deg som kunde verdsettes høyt. Vår logistikk, med lager som dekker hele Norge,
gir raske leveringer og mulighet for å få heist tegltaksteinen rett opp på taket.
Bender Tegltakstein finnes både i strengpresset og falset. I denne brosjyren finner du falset tegltakstein og øvrige spesialprodukter.
Eksempel på tilbehør for et funksjonelt tak finner du på side 6-7 og på vår hjemmeside. Ta også
gjerne en prat med din byggevarebutikk for råd.

Falset

Bender Tvilling Naturrød

-3-23

Falset, rett framkant

BENDER FALSET TEGLTAKSTEIN

Hansa Naturrød H100 24

Hansa Gammelrød H100 26

Hansa Bongossibrun H100 84

Hansa Titansvart H100 87

Hansa rett framkant Naturrød H101 24

Tvilling Naturrød H200 24

Tvilling Grafitt H200 80

Tvilling Nøttebrun H200 82

Tvilling Titansvart H200 87

Piano Skifersvart H000 20

Piano Platinagrå H000 27

Piano Grafitt H000 80

Byggebredde Byggehøyde*

Lengde

Bredde

Byggelengde

Hansa

425 mm

264 mm

320-345 mm

ca 210 mm

95 mm

320-345 mm

min 14°

Tvilling

365 mm

398 mm

266-285 mm

ca 344 mm

90 mm

266-285 mm

Piano

410 mm

240 mm

330-345 mm

ca 204 mm

75 mm

330-345 mm

Mønestein

410 mm

230/200 mm

330 mm

230/200 mm

Lekteavstand

Vekt/m2

Antall/pall

Forbruk

2,8 kg

39,0 kg

360 stk

ca 14 stk/m2

min 14°

4,4 kg

44,0 kg

192 stk

ca 10 stk/m2

min 14°

2,9 kg

43,0 kg

240 stk

ca 15 stk/m2

160 stk

ca 3 stk/m

Takvinkel Vekt/stk

3,1 kg

* Mål fra overkant bærelekt til overside av overlappende tegltakstein. Alle mål er ca-mål.
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Naturrød

Naturrød

Naturbunt

Gråsvartredusering

Brunredusering

Hansa

Hansa

Reduksjonsbrand

Naturrød

Hansa/Tvilling

Hansa rett framkant

Hansa

Brasilbrun

Gammelrød

Rustikal

Skifersvart

Dypsvart

Lavarød

Hansa

Hansa

Hansa

Hansa/Piano

Tvilling

Tvilling

Platinagrå

Terrabrun

Piano

Tvilling

Grafitt

Kenyarød

Nattsvart

Vinrød

Tvilling/Piano

Tvilling

Tvilling

Hansa

Titansvart

Indiarød

Nøttebrun

Hansa/Tvilling

Hansa

Tvilling

Diamantsvart

Bongossibrun

Marineblå

Perlehvit

Friesenblå

Rapsgul

Hansa

Hansa

Hansa

Hansa/Piano

Hansa

Hansa

KLASSISK

BENDER FALSET TEGLTAKSTEIN FARGEOVERSIKT

AKTUELL

Engobert

Krystallengobert

Marcatoglassert

Oxfordgrønn

Kieselgrå

Schilfgrønn

Marcatoeffektglassert
Hansa

Hansa

Hansa
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ELEGANT

Trendglassert

TILBEHØR OG TAKSIKKERHET TILL BENDERS FALSET
TEGLSTEIN HANSA, TVILLING OG PIANO.
Takbro

Tettebånd
Mønestein
Møneslutt

Mønetilslutningsstein

Valmklokke

Ventikapp lektebro

Gavlstein høyre

Gavlstein venstre

Taklufteren Doldis

Montering av
Diagonalklips

Diagonalklips

Hansa tegltakstein

Taksteinskrue
Møneskrue

Tvilling tegltakstein

Flekkfarge

Piano tegltakstein

6

Stormklips

Tvilling halvstein

Avløpslufter i stål
Hansa og Tvilling

Monteringsbeslag for
Avløpslufter i stål og
Ventilasjonshette

Møne og valmtetningsrull
Stigetrinn

Innfestepakke for
stigetrinn

Avløpslufter Tvilling

Avløpslufter Hansa

Sikringskrok

Ventilasjonshette isolert

Gittergelender

Ventilert fuglebånd

Fuglebånd

Mønebegynnelse
Møne og valmtetningsrull
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Stigesikring

BENDERS FALSET TEGLTAKSTEIN FORMOVERSIKT

Hansa

Dacapo

Tvilling

Ravensberger

Piano

Dobbelfalsstein

Bibersvans

Undertak
Velger du vår strengpresset tegltakstein kreves et
tradisjonelt undertak med rupanel og papp. Legger du vår falset tegltakstein anbefaler vi gjerne et
tradisjonelt undertak, men det fungerer også godt
med et lett undertak, for eksempel takboard.

Tegltakstein, et naturprodukt
Strengpresset tegltakstein er laget av leire og er
brent i ovn, noe som gjør at det kan forekomme
noe variasjon på bredde og lengde. Profilen kan
også variere noe. Det kan også forekomme små
variasjoner i fargen på grunn av temperaturforskjeller ved brenning. For å få en jevn spredning
av fargen på taket, er det viktig at man plukker
takstein fra flere paller samtidig

Legge selv eller leie inn en proff?
Ta gjerne hjelp av en taklegger eller snekker. Vil
du legge ditt tak selv kan du få råd og hjelp av
vår leggeanvisning. Spør etter vår leggeanvisning
i din byggevarebutikk eller last den ned fra vår
hjemmeside www.benders.no.
Vær oppmerksom på at det er egen leggeanvisning for tegltakstein.

Valg av tak
Betong eller tegltakstein? Farger og former! Det
finnes mange alternativer å velge i. Er du usikker
på materialvalg, be om vårt prospekt ”Duellen”
som beskriver forskjeller og likheter mellom betongtakstein og tegltakstein.

Levering direkte opp på taket
Når du bestiller dine tegltakstein fra Benders kan
du be om å få leveringen løftet direkte opp på
taket. Da sparer du både tid, penger (du slipper å
leie taksteinheis) og framfor alt slipper du mange
tunge løft. Du slipper også håndtering av paller.
De tar vi i retur på kranbilen.

Tilbehør
Benders tilbyr et bredt sortiment av tilbehør og
taksikkerhet. Ta en prat med din byggevarebutikk
eller taklegger for råd og tips. Besøk gjerne vår
hjemmeside for mer informasjon. Under finner
du et utvalg av vårt tilbehør.
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benders TAKSIKKERHET

Stigetrinn		

For sikker ferdsel på taket.

Feieplatå		

Arbeidsplattform for sikker bevegelse/arbeid ved
feiing av pipe.

Sikringskrok		

For festing av sikringsline ved arbeid på taket.

Stigesikring		

Forhindrer stigen i å gli. Passer alle tak.

Takbro

Takbro plattform gjør ferdsel på taket sikrere. For å
lage gangbane på taket.

Snøfangerkrok NOMO®

Fordeles jevnt over hele taket. Forhindrer snøras.
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Gittergelender og konsoll
Forhindrer snøras.

Snøfangerkrok		

Krok for forhindring av snøras. Hektes enkelt rundt
taksteinen.

BENDERS VENTILASJON

Avløpslufter tegltakstein

Ventilasjonshette i stål

Avløpslufter i stål

Fuglebånd

Ventilert fuglebånd		

Ventilert takfortslekt Piano		

Betonglim		

Mønetettingsremse

Flekkfarge		

Keramisk gjennomføring. Komplett avløpslufter i teglstein som passer til taksteinens farge.
Passer til 125/100 mm rør. Leveres komplett
med takstein, underbeslag og fleksirør. Finnes
til Hansa/Tvilling/Piano.

Komplett isolert ventilasjonshette for mekanisk
ventilasjon som for eksempel kjøkkenventilator. Stillbar etter takvinkel 14-45º. Ved lett
undertak må monteringsbeslag bestilles. Finnes
til Hansa/Tvilling/Piano.

Komplett avløpslufter i stål. Stillbar etter takvinkel 14-45º. Ved lett undertak må monteringsbeslag bestilles. Finnes til Hansa/Tvilling/Piano.

benders ØVRIGe tilbehØr

Forhindrer fugler å bygge rede ved takfoten. Leveres i
lengder à 1 og 5 meter.

For montering av mindre biter i gradrenne/valm.

Forhindrer fugler å bygge rede ved takfoten. Øker
høyden på takfotlekten med 30 mm.

Remse for tetting mellom mønesteinen. Forbruk
1 stk/pr møne.

Tak & Markrengjøring		

Rengjøringsmiddel for tak og mark som fjerner alge
og mose. Miljøvennlig og enkelt å påføre.
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Øker takfotshøyden med 25 mm for å sikre god
ventilasjon av undertaket. Lengde 1 m.

Overflatebehandling for teglstein.

benders ØVRIGe tilbehØr

Møne og valmtettingsrull		

Ventikapp lektebro		

Doldis

Tettebånd		

Vegg og takavslutningsrull

Monteringslist for pipe

Møneklips		

Stormklips		

Gradrenne- og valmklips		

Takfotsklemme		

Rustfri skrue		

Monteringsbeslag Rififi		

Tetter og ventilerer møne og valm. Bredde 300mm x
5 meter. Leveres i svart, teglrød og lysgrå.

For tetting rundt pipe eller overgang vegg/tak. Bredde
300mm x 5 meter. Leveres i svart, teglrød og lysgrå.

25 stk/pk. Aluminium. Til mønestein for Hansa og
Tvilling, selges i stk. Sørger for en sikker infestning av
mønesteinen på værutsatte steder.

100 stk/pk. Brukes for å feste taksteinen ved takfoten.

Erstatter mønekam. Stillbar i høyden for rask og
enkel montering. Forbruk 1 stk/120 cm.

For tetting i overgang tak/vegg. Rullen er kantklistret på en side. 300 mm x 5 meter.Leveres i
svart, teglrød og lysgrå.

250 stk/pk. Finnes i rustfri. Leveres til både Hansa
og Tvilling.

50 stk/pk. For festing av mønestein.
Dimensjon 4,2 x 60 mm.

Diagonalklips		
Gradrennetetting		

Tetter ved gradrenner. Klister på bakside for enkel
montering.

250 stk/pk. Finnes i zial. Leveres til 23 og 48 mm
lekt.
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Ventilerer området under undertaket. Komplett med
formonterte skruer. Ved lett undertak må monteringsbeslag bestilles.

List for tetting rundt piper, overganger til veggflater
etc. 1 meter.

50 stk/pk. Rustfri. Brukes ved infestning i gradrenne
og valm.

Sørger for skruefeste til ventilasjonshette ved bruk av
lett undertak.

hovedkontor
Benders Norge A/S
BENDERS / NO / Benders / Rolf / 2013 - 01 / 5T

Pindsleveien 7
3221 Sandefjord
Tlf: 33 45 63 50
Faks: 33 45 63 51
E-post: post@benders.no
Hjemmeside: www.benders.no
DISTRIKTSLAGER
Gropavegen
2210 Granli
DISTRIKTSLAGER
Havneterminalen
Havnegata 47
7500 Stjørdal

Av trykktekniske årsaker reserverer vi oss for avvikelser i fargegjengivningen og eventuelle trykkfeil.

DISTRIKTSLAGER
Simonsviken Næringspark
Sjøkrigsskoleveien 15
5165 Laksevåg

Forhandler:

