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LindabTopline™

  Så flot kan det gøres
Der er ikke noget som et nyt tag, der kan ændre karak-

teren på et hus og løfte det en klasse. Se blot på disse 

billeder. Gamle huse, nye huse, høje huse, lave huse, i 

byen, på landet. Alle fortjener de et smukt og holdbart 

tag, som deres ejere kan være stolte af.

Det bedste ved det hele er, at det smukke resultat kan 

opnås ganske enklet. LindabTopline er en gennemtænkt 

og professionel løsning, der er let at montere direkte oven 

på dit gamle tag. Og det holder sig smukt og tæt år efter år.
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Niels C. Nielsen i Herlufmagle fik lagt LindabTopline oven 

på sit gamle Eternittag, da det var begyndt at revne og 

smuldre. En god bekendt af Niels C. Nielsen er tømrer, 

og han anbefalede et ståltag, fordi det er pænt, stærkt og 

utrolig holdbart. Og fordi det kunne lægges direkte oven 

på det gamle tag. Anbefalingen blev taget til efterretning.

Selve montagen tog kun tre dage, og den foregik helt 

smertefrit. Og den faktor, at stålpladerne kunne monteres 

direkte oven på Eternitpladerne, gjorde sit til at holde 

håndværkertimerne på et minimum.

Han valgte LindabTopline

“Det ligner jo glaseret tegl”

Niels fortæller, at han nogle dage efter montagen sad på 

sin terrasse med aftenkaffen, da han hørte nogle forbipas-

serende snakke om taget. “Nå, de har nok fået glaseret 

tegl derinde” lød det ude fra fortorvet. ”Ja, man kan faktisk 

godt tro det, når man lige ser det”, siger Niels C. Nielsen. 

“Jeg glæder mig selv over mit nye tag hver eneste dag og 

vil anbefale et ståltag til alle, der har sans for skønhed og 

økonomi.”
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Fra gammelt til nyt
Så smertefrit kan det gøres

Et hyggeligt og velholdt hus, der bare mangler noget

Pladerne er lette at arbejde 
med og kan tilpasses 
tagets finurligheder.

Montagen af stålpladerne tager ikke lang tid. Lægterne 
monteres direkte på de gamle tagplader

Sådan! 
Et helt nyt hus i 
et snuptag!

1 2
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Før & efter
 Forvandlingen

Her er nogle eksempler på, hvad LindabTopline kan gøre 

ved et hus. Og det varer ved – vores ståltage bevarer 

deres flotte udseende år efter år. 
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De valgte LindabTopline

“Direkte oven på det
gamle tag – genialt!”

“Vi havde et plant Eternittag på vores hus, og det var 

efterhånden blevet grimt og utæt flere steder”, siger Niels 

Henrik Knudsen fra Næstved. “Egentlig ville vi gerne have 

haft tegl på huset – rødt tegl – men spærene var ikke 

dimensioneret til teglsten, og hvis vi både skulle have det 

gamle tag plus spærene pillet ned, kunne det hurtigt blive 

en dyr affære at få nyt tag.”

Niels og hans kone begyndte derfor at kigge på andre 

muligheder, og de opdagede snart, at et ståltag fra 

Lindab var den bedste og mest økonomiske løsning. 

Det kunne lægges direkte oven på det gamle tag, som 

dermed fungerede som et gratis undertag. Og med en 

teglstensprofil, der endda kunne fås i den rigtige røde 

farve, blev drømmen allligevel opfyldt. 

Montagen tog en uges tid, og nu står huset og inviterer 

til beundrende blikke fra naboerne. Det forringer heller 

ikke indtrykket, at der også er monteret nye ståltagrender 

– naturligvis LindabRainline. Kvarteret er præget af huse 

fra 70’erne, hvor mange har Eternittag. Flere har været 

forbi for at spørge til Niels’ nye tag – så måske er det 

ikke sidste gang, Lindab lægger vejen forbi Krogagervej i 

Næstved.
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Altid en glat overflade, så aflejringer – som f.eks. alger 

og mos – nærmest skylles væk, når det regner. Taget 

renser altså stort set sig selv, men du kan let give det 

en omgang med haveslangen og en blød kost, hvis du 

synes, det trænger til at blive frisket op.

Det glatte tag
Mindre risiko
      for mos og alger

LindabTopline fås nu også i mat
     – men stadig glat

Klassisk mat
Den nye matte Polyesterbelægning 

giver et klassisk tegllook. Et roligt 

og afbalan ceret tag, der harmone-

rer med den karakteristiske  danske 

byggestil.

MAT       eller      BLANK

LindabTopline har med sin flotte glatte overflade skabt en 

stor succes på det danske marked for tagrenovering. 

Men i den senere tid er efterspørgslen på en tagstens-

lignende overflade steget. Derfor har vi introduceret 

LindabTopline med en ny mat overfladebelægning i 

polyester.

Eksklusiv blank
LindabTopline’s velkendte blanke 

over flade har udseende af glasseret 

tegl. En løsning til den kunde, der 

ønsker et tag, med et eksklusivt look. 

Det glatte tag
Mindre risiko
      for mos og alger

Det glatte tag
Mindre risiko
      for mos og alger
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“Jeg arbejder med alle typer tag til daglig, men da det 

kom til mit eget hus, var jeg ikke i tvivl om, at det skulle 

være et Topline-tag”, siger Joachim Berg. “Mit hus er 

fra 1880 og dermed uden en stærk sokkel. Taget skulle 

derfor være let og selvfølgelig samtidig pænt at se på. 

Tømrerens eget hus kan jo ikke ligne hvad som helst!” 

Som tømrer lagde Joachim selv taget. De måtte først pille 

det gamle af, da det var for dårligt og skævt til at kunne 

fungere som undertag. Montagen af det nye tag gik hur-

tigt og smertefrit. Og nu står huset igen som da det blev 

bygget i 1880, stolt og flot, med et tag der både under-

streger husets arkitektur og som samtidig sikre huset de 

næste mange år.

“Jeg er meget stolt af mit tag, og efter fire år er det lige 

så pænt, som da jeg lagde det. Og jeg har endda fuldendt 

min udvendige renovering med tagrender og en garage-

port, også fra Lindab.”

Tømreren valgte LindabTopline

  “Jeg var ikke i tvivl”
Joachim Berg er tømrer og arbejder i sin fars tømrer-

firma, Fårhus Tømrer & Snedker i Padborg. Han har lagt 

LindabTopline på sit eget hus. 
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Hvis du vælger LindabTopline, får du et tag, der 

er gennemført til sidste detalje:

• Den patenterede, faconklippede forkant giver den helt 

   rigtige og mest harmoniske afslutning ved tagfod og 

   sikrer desuden, at pladesamlinger forsvinder i tagfladen.

• Hjørneklip, der letter montagearbejdet og giver det 

   perfekte slutresultat.

Hvis du vælger LindabTopline, får du et tag, der • Den patenterede, faconklippede forkant giver den helt Hvis du vælger LindabHvis du vælger Lindab

      Faconkl ippet f

ork
a

n
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Hvis én mand skal løse opgaven, er LindabTopline Handy 

velegnet. Pladerne er korte og dermed meget lette at 

håndtere. De er desuden velegnede på tage, hvor pladerne 

kræver en del tilskæring – f.eks. på tage med mange 

 kviste. LindabTopline Handy kan afhentes i den lokale 

trælast, og de er lette at transportere på grund af den 

korte pladelængde.

Du kan også få LindabTopline plader i læng-

der helt op til 6 meter. De lange plader gør 

montagen ekstra rationel på store ubrudte 

tagflader. Til gengæld skal du regne 

med et par ekstra hænder, når de 

lange plader skal håndteres. 

Du kan i øvrigt kombinere 

Topline Handy og de lange 

plader efter eget ønske 

– pladeoverlæggene 

bliver usynlige 

 takket være den 

faconklippede 

forkant.

En kort – en lang

Gennemtænkte detaljer

Du kan også få LindabTopline plader i læng-

der helt op til 6 meter. De lange plader gør 

montagen ekstra rationel på store ubrudte 

tagflader. Til gengæld skal du regne 

med et par ekstra hænder, når de 

lange plader skal håndteres. 

Du kan i øvrigt kombinere 

Topline Handy og de lange 

plader efter eget ønske 
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Skønheden ligger i detaljen, og derfor tilbyder vi et 

komplet program af tilbehør, som sikrer dig en flot og 

professionel finish på dit tag. 

Der skal ikke opfindes særlige løsninger, selvom dit tag 

skulle have nogle finurligheder, og det betyder i sidste 

ende, at du sparer penge. Fås i 6 flotte farver.

Et komplet program

Skifergrå P087
Nærmeste Ralfarve: 7011
Overflade: Blank

Brun P434
Nærmeste Ralfarve: 8017
Overflade: Blank

Sort P015
Nærmeste Ralfarve: 9005
Overflade: Mat/blank

Teglrød P742
Nærmeste Ralfarve: 8004
Overflade: Mat/blank

Klassisk rød P272
Nærmeste Ralfarve: 8023
Overflade: Blank

Mørkerød P753/P754
Nærmeste Ralfarve: 3009/3011
Overflade: Blank

Stålstærk
En kerne af kvalitetsstål

HBP Topcoat/Polyester
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Bagsidelak
Primer

Mikrofiberdug

Passiviseringslag
Zinklag
Stål

HBP Topcoat/Polyester
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Mikrofiberdug (tilvalg, ikke std.)
Bagsidelak
Primer
Passiviseringslag
Zinklag
Stål

Stål er kernen i et LindabTopline tag. Den varmtgalvani-

serede stålkerne er overtrukket med en hårdfør vind- og 

vejrbestandig polyester/HBP Topcoat-belægning. 

HBP Topcoat er en ny og stærk overfladelak, 

som opfylder fremtidens miljøkrav med 

den PVC-fri overfladebehandling. 

Vi giver derfor 20 års garanti 

på LindabTopline med 

HBP Topcoat.

LindabTopline leveres også med polyesterbelægning, og 

vi giver 15 års garanti på denne.



LindabCoverline™

LindabTopline™

LindabRainline®

LindabConstruline™

LindabDoorline™ Industri

LindabDoorline™ Garage

Produkter fra Lindab Profil

LindabCoverline til tag og facader er den bedste 

løsning til landbrug og industri. Pladerne fås i 

mange profiltyper og farver, der let kan kombineres 

og giver et utal af muligheder. En stærk og holdbar 

løsning.

Den smukke tagløsning med gennemført tegllook. 

Det orginale LindabTopline ståltag giver med sine 

smukke buer og glatte overflade et flot tag, som 

man kan glæde sig over år efter år. LindabTopline 

kan monteres direkte oven på det eksisterende tag, 

hvilket gør det til en stærk løsning til renovering.

Én for alle … byggerier. LindabRainline Stålmetallic 

kan anvendes til alle byggeopgaver. Tagrenden 

har et flot zinklook og stålets styrke samt et 

“kliksystem”, der sikrer en let og hurtig montage 

uden brug af hverken specialværktøj, lim eller 

lodninger.

Som alternativ til tungt, skævt og vådt tømmer, 

giver Z- og C-åse en stor bygningsflexibilitet der 

giver mulighed for stor afstand imellem stålspære-

ne, en bred port og færre spær der tager plads 

inde i bygningen. En stærk og let løsning helt uden 

risiko for råd og svamp.

Et komplet program af stærke og driftsikre ledhejse-

porte, der er ideele til de hårde krav der er til f.eks. 

industri- eller landbrugsbygninger. Et stort udvalg 

af farver og flotte kombinationsmuligheder giver 

stor frihed til udformning og design.

Markedets stærkeste garageport – til bilen, der 

skal have det bedste. Uden merpris skræddersyes 

porten præcis til din garage og du vælger frit mel-

lem 12 flotte farver. Og så er LindabDoorline gara-

geporten utrolig let at montere.

Lindab Profil A/S
Tlf. 73 99 73 73

Se mere på www.lindab.dk




