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Decra® takpanner med
høy kvalitet og lang levetid
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Classic / Elegance

 Decra Takpanner 

Et sterkt tak
Teknologien er forankret i grundig ekstern 
testing og et robust forsknings- og 
utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, 
som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært 
en sentral del av taktradisjonen vår.

Decra®-stål med steingranulat er uslåelig når det 
gjelder slitestyrke.

Eff ektiv mot rust og ekstremvær
En spesiell legering gjør Decra® nærmest 
uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, 
som er beskyttet på begge sider med en 

legering av sink, aluminium og magnesium. 
Denne legeringen har vist seg å være svært 
eff ektiv mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er 
Decra® godt beskyttet mot ekstremvær. Mens 
takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil 
et Decra®-tak tåle vindhastigheter opp til orkan 
styrke.

Enkelt å montere
Decra® Takpanner er raske å montere. 
Takpannene veier lite, og platenes størrelse 
gjør håndtering og kapping lett. På grunn av 

størrelsen vil heller ikke vindforholdene være 
avgjørende for arbeidet.

Garanti
Decra® Classic og Elegance takpanner 
produseres ved en av Europas mest moderne 
fabrikker. Det sikrer kvaliteten, minimerer 
produksjonsfeil, og fører til at vi kan tilby 
deg ekstra trygghet i form av en 40 års 
produktgaranti på Classic og 30 års garanti 
på Elegance.

Bruksområde
 Decra® Takpanner kan legges ned til 10° på forenklet undertak 
og ned til 8° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. 
Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere konstruksjon, og 
gjør Decra® Takpanner til et optimalt valg ved rehabilitering. 

•  Takpanner for skråtak ned til 8° takfall
• Produsert i ZM250 korrosjonsbestandig stål
• Enestående styrke og levetid
• 40 års garanti på Classic og 30 års garanti på Elegance 

Elegance Sort Matt
Nobbnr: 56785120
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CLASSIC
Med steingranulat

ELEGANCE
Høykvalitets akryllakk

Ståltykkelse: 0,43 mm

Vekt pr. m2: 6,7 kg

Min takfall: 8º

Takpanner pr. m2: 2,15 stk

Bruttomål: 1330x410 mm

Nettomål: 1260x369 mm

Garanti: 40 år

Ståltykkelse: 0,43 mm

Vekt pr. m2: 5,5 kg

Min takfall: 8º

Takpanner pr. m2: 2,15 stk

Bruttomål: 1330x410 mm

Nettomål: 1260x369 mm

Garanti: 30 år

Gjennomsiktig beskyttelseslag

Steingranulat

Farget akrylgrunning

Polyurethan Primer

Sink-Aluminium-Magnesium Legering

Stål

Sink-Aluminium-Magnesium Legering

Polyurethan Primer

Svært holdbar pulverlakk

Polyurethan Primer

Sink-Aluminium-Magnesium Legering

Stål

Sink-Aluminium-Magnesium Legering

Polyurethan Primer

Materialoppbygningen til Decra® består av åtte lag med perfeksjon. Stål er bare ett av lagene. 
Det er andre viktige komponenter som bidrar til de unike fordelene som gjør Decra® så spesiell. 
Hva er de andre lagene?
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CLASSIC
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Classic Teglrød
Nobbnr: 56822432

Classic Kullsort 
Nobbnr: 56678118
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Classic Antikk Rød
Nobbnr: 56775354

Classic Antikk Grå
Nobbnr: 56769175



10



11

ELEGANCE
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Elegance Blank Sort
Nobbnr: 56779743

Elegance Matt Sort
Nobbnr: 56785120
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Elegance Matt Teglrød
Nobbnr: 56822458

Elegance Matt Grå
Nobbnr: 56822443
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Fordi Decra® kombinerer det beste fra to verdener. Det ser fantastisk 
ut på taket, akkurat som takstein. Men Decra®-tak er ikke bare pent å 
se på. Decra® gir livslang beskyttelse til tross for ekstreme værforhold, 
takket være den sterke, rustbestandige overfl aten.

HVORFOR VELGE DECRA 
TAKPANNER?

Lav vekt

Spar penger ved å montere Decra®-
takpanner med lav vekt på huset 
ditt! Du kan spare mye penger på 
konstruksjonskostnader. 

Brannsikring

Et hus som har tatt fyr, kan kollapse 
under et tungt tak, men det er 
mindre utsatt for dette med det 
lette, pressede Decra®-metalltaket! 
Decra®-taktekkingssystem er 
brannsikkert.

Vind- og 
stormbestandighet

Ekstrem vind har blitt mer 
vanlig de siste årene, men med 
Decra® slipper du å bekymre 
deg. Orkaner på 160 km/t kan 
komme din vei, men Decra® er 
ekstremværbestandig og kan 
motstå til og med det!

Materialoppbygning

Materialoppbygningen til Decra® 
består av åtte lag med perfeksjon. 
Stål er bare ett av lagene. Det er 
andre viktige komponenter som 
bidrar til de unike fordelene som 
gjør Decra® så spesiell. 

Beskyttelse mot hagl, snø 
og is

Vinterens ekstremvær kan gå 
hardt utover alle typer tradisjonelle 
tak. Ståltakløsningene våre med 
steingranulat gir usedvanlig god 
beskyttelse av hjemmet ditt, også 
om vinteren, noe som tradisjonelle 
takstein ikke kan.

Støybeskyttelse 

Et Decra®-tak er utmerket 
sammenlignet med andre 
taktekkingsprodukter i stål. Den 
forbedrede støybeskyttelsen 
kommer av overfl atebelegget 
med steingranulat og 
sammenlåsingssystemet.
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5 UNIKE FORDELER VED Å 
REHABILITERE TAK MED DECRA®

1. Du kan muligens montere 
Decra® oppå det eksisterende 
taket ditt.
Ettersom Decra® er sju ganger 
lettere enn takstein, kan den 
gamle takkonstruksjonen bære 
de nye Decra®-pannene. Du kan 
spare tid og penger ved å bruke 
taket du har.

2. Du trenger ikke å 
forsterke den eksisterende 
takkonstruksjonen.
Hvis det eksisterende taket er 
i god stand, trenger du ikke 
å røre det. Du trenger bare 
nye lekter, og de nye Decra®-
pannene kan legges rett oppå!

3. Decra® gjør huset ditt penere 
slik ingen andre takpanner av 
metall kan.
Taket er husets femte fasade, 
og det er ingen grunn til å gå 
på kompromiss med ønsket om 
et vakkert tak. Til forskjell fra 
andre typer ståltak, som f eks 
korrugerte stålplater, vil Decra 
forskjønne en hver bolig.

4. Langvarig løsning som enkelt 
tåler ekstremvær.
Siden Decra® er laget av kraftig 
stål, tar det ikke skade av kraftig 
uvær. Det er bestandig mot hagl 
og kraftig vind ettersom det 
monteres horisontalt og hver 
panne festes på åtte ulike punkter.

5. Decra® er kanskje den mest 
bærekraftige takløsningen.
Stål er 100 prosent gjenvinnbart. 
Ettersom Decra® er sju 
ganger lettere enn takstein, er 
karbonavtrykket ved transport 
betydelig mindre. For ikke å nevne 
materialsvinnet under transport 
eller montering, som er minimalt 
med metalltak.
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Trå riktig
Bruk fottøy med stive gummisåler. Glem ikke å sikre deg 
når du er på taket.

Decra Classic / Elegance: 
Trå i pannens bølger og på det punktet hvor pannen 
har kontakt med lekten under. 

Decra Qube:
Trå i platens nedkant og på det punktet hvor pannen har 
kontakt med lekten under.

Slik reparerer du småskader
Skulle det oppstå skade i platens overflate, utbedres 
den lett med Decra reparasjons-sett.
 
Decra Classic: 
Du pensler først stedet med akryl bindemiddel og strør 
deretter granulatet på. 

Decra Elegance: 
Sår i overflaten pensles med lakk.

Snørydding
Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke 
eller brett. Unngå å skrape overflaten. La det alltid være 
igjen 10 - 20 cm snø på taket.

Fjerning av grønske
Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk av 
Grønskefjerner.
Ta kontakt med din byggevareforhandler for nærmere 
informasjon.

TA VARE PÅ TAKET
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 Mataki fuglebånd 

Tilbehør

 Møne buet Decra 

 Endestykke gavl 
venstre Decra 

 Endestykke gavl 
høyre Decra 

 Møne buet start 
Decra 

 Gavlbeslag venstre 
Decra 

 Inndekningsbeslag 
Decra 

 Kilrenne avslutning 

 Stigetrinn IF-37T til 
Decra takpanner 

 Møne buet 3-modul 
Decra 

 T-møne Decra 

 Møne buet slutt 
Decra 

 Reparasjonssett 
Decra 

 Takventil Decra 

 Plan plate Decra  Soilhatt Decra 

 Kilrenne konisk 

 Kombi takhatt Decra 

 Tettelist kilrenne 

 Mataki Takmansjett 

 Kilrenne start 

 Skruer Torx med 
borrspiss  Mataki skyteskruer    Luftehatt Decra   

 Gavlbeslag høyre 
Decra 

 Mataki Rubber Steel 

 Kilrenne topp 
gjæring 

 Feieplatå 

 Møne rett Decra 

 Overgangsbeslag 
venstre Decra 

 Overgangsbeslag 
høyre Decra 

 Overgangsbeslag 
front Decra 

 Mataki Mønerull 

 Valm slutt Decra 

 Snøfangerkonsoll 

 Kilrenne skuff  

 Stigesikring for 
takrenne 

 Pulttakbeslag Decra 

 Tettelist møne 

 Snøgelender 

 Takfotbeslag 2 m 

 Y-møne 15-30 gr 
Decra 
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QUBE
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Qube Matt Sort
Nobbnr: 56819980
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Qube Matt Teglrød
Nobbnr: 57020282

Qube Matt Grå
Nobbnr: 57020278
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Qube

 Decra Qube Takpanner 

Et sterkt tak
 Teknologien er forankret i grundig ekstern 
testing og et robust forsknings- og 
utviklingsprogram. Beskyttelse mot ekstremvær, 
som vind, hagl eller kraftig regn, har alltid vært 
en sentral del av taktradisjonen vår.

Eff ektiv mot rust og ekstremvær
En spesiell legering gjør Decra® nærmest 
uslåelig: Korrosjonsbestandig ZM250, som 
er beskyttet på begge sider med en legering 
av sink, aluminium og magnesium. Denne 
legeringen har vist seg å være svært eff ektiv 
mot rust.

På grunn av 8-punkts horisontal innfesting er 
Decra® godt beskyttet mot ekstremvær. Mens 
takstein kan løsne allerede ved liten storm, vil 
et Decra®-tak tåle vindhastigheter opp til orkan 
styrke.

Enkelt å montere
Decra® Takpanner er raske å montere. 
Takpannene veier lite, og platenes størrelse 
gjør håndtering og kapping lett. På grunn av 
størrelsen vil heller ikke vindforholdene være 
avgjørende for arbeidet. 

Garanti
Decra® takpanner produseres ved en av 
Europas mest moderne fabrikker. Det sikrer 
kvaliteten, minimerer produksjonsfeil, og fører 
til at vi kan tilby deg ekstra trygghet i form av en 
30 års garanti på Qube Elegance. 

Bruksområde
 Med Decra® Qube Takpanner tilbyr vi et av markedets mest 
gjennomtenkte, moderne og holdbare tak - og det gir vi 30 
års garanti på. Lav vekt og høy styrke muliggjør en enklere 
konstruksjon, og gjør Decra® Qube Takpanner til et optimalt valg 
ved rehabilitering. Kan legges ned til 12° på forenklet undertak 
og ned til 10° på taktro med bithumenbasert underlagsbelegg. 

•  Takpanner for skråtak ned til 10° takfall
• Produsert i ZM250 korrosjonsbestandig stål
• Enestående styrke og levetid
• 30 års garanti 

Qube Matt Sort
Nobbnr: 55450795



2323

Tilbehør

 Gavlbeslag høyre 
Decra Qube 

 Mataki Mønerull 

 Reparasjonspensel 
Decra 

 Kilrenne start 

 Takfotbeslag 2 m 

 Snøfangerkonsoll 

 Skruer Torx med 
borrspiss 

 Takventil Qube  Kilrenne konisk  Tettelist kilrenne 

 Kilrenne skuff  

 Stigetrinn 

 Reparasjonsspray 
Decra 

 Mataki fuglebånd 

 Luftehatt Decra 
Qube 

 Kilrenne topp 
gjæring 

 Mataki Rubber Steel 

 Snøgelender 

 Innfestningspakke 
stigetrinn 

 Gavlbeslag venstre 
Decra Qube  Tettelist møne 

 Overgangsbeslag 
venstre Decra Qube 

 Overgangsbeslag 
høyre Decra Qube 

 Kilrenne avslutning 

 Møne rett Decra 
Qube 
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