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10000m2 Lett-Tak på 
Krydstogtterminalen

Lett-Tak sælger i Danmark og Sverige

Foretrukne leverandør 
i lufthavne og terminaler 

Lett-Tak har leveret over 650 
skoleprojekter i de nordiske lande
Blandt andet Skovbakkeskolen i Odder, Randers Gymnasium, 
og Vestjysk Gymnasium, Tarm

Lett-Tak har leveret tag til Krydstogtterminalen 
i København. Projektet er på 10.000 kvm i alt. 
Entreprenør Einar Kornerup A/S. 
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Med den nye 
produktions-
linje kan byg-
gevareprodu-
center nu øge 
den maksima-
le længde på 
tagelementer 

fra 16,4 til over 18 meter. Ligeledes 
håber de at investeringen skal føre 
til en endnu mere rationel drift, og 
give bedre muligheder for at levere 
billigere standardelementer.

35 MILLIONER KRONER
Lett-Tak har investeret 35 millioner 
kroner i det nye anlæg, som åbne-
de i begyndelsen af september. De 
har opført en ny produktions- og 
lagerbygning på 4.200 kvadratmeter 
(2.200 kvm lager og 2.000 produk-
tion). Endvidere har de nedrevet en 
gammel udlejningsejendom på den 
20.000 kvadratmeter store fabriks-
grund, som er blevet til udendørsla-
ger. – Vores salg er øget de seneste 
år, og vi havde behov for højere 
produktion. Vi har kørt en skifteord-

LÆNGERE FRA LETT-TAK
EN NY PRODUKTIONSLINJE PÅ LETT-TAKS FABRIK UDENFOR LARVIK GØR AT VIRKSOMHEDEN 

KAN PRODUCERE LÆNGERE TAGELEMENTER END TIDLIGERE. – MARKEDET VIL ALTID HAVE 

LÆNGERE OG LÆNGERE ELEMENTER, SIGER SALG INGENIØR ROLF DØVLE I LETT-TAK.

spare materialer, fortæller fabrikschef 
Thor-Inge Karlsen.

Både lim- og sømmaskinen er 
skræddersøm og udviklet af Lett-Tak 
sammen med eksterne leverandører.

Udover de besparelser dette medfø-
rer, er opvarmningen af bygningerne 
også blevet mere miljøvenlig. Den er 
nemlig skiftet fra at fyre med olie til at 
bruge gas. Dette har de også gjort i 
de gamle bygninger.

TRO PÅ MARKEDET
– Den nye linje gør at vi øger vores 
produktionskapacitet med mellem 
20 og 25 procent. Vi har stor tro på 
markedet for vores element, siger 
Døvle.

Det største og mest komplicerede 
projekt Lett-Tak har for tiden er ud-
bygningen af terminalbygningen og 
den nye finger på Oslo Lufthavn. De 
fortæller, at de elementer de leverer 
der, har stor vridning, og at geo-
metrien har været udfordrende.

– Det er den store ingeniørkom-
petence vi har her i huset som har 
gjort, at vi har fået mange af disse 
kontrakter. Hallen i Partille huser ver-
dens største håndboldturnering og 
ligger lige ved motorvejen. Dermed 
var der strenge krav til, at elemen-
terne skal tåle enorme eksplosions-
belastninger, og tester viser, at vores 
produkt er gunstigt på byggepro-
jekter med seismiske udfordringer, 
forklarer Karlsen og salgschef Gard 
Brunsell.

ning med ti skift længe, og nu øger vi 
antal produktionslinjer fra fire til fem, 
fortæller Lett-Tak-chefen.

– Samtidig er behovet for lagerplads 
øget de seneste år i tråd med at 
elementerne er blevet tykkere på 
grund af nye isolationskrav. Det 
kræver mere og mere lagringsplads. 
Investeringerne, vi foretager nu, be-
tyder at vi får en meget mere rationel 
lagerdrift, tilføjer han.

RATIONEL DRIFT
Den nye produktionslinje mindsker 
også behovet for skifteholdsarbejde, 
og ledelsen i Lett-Tak fortæller at 
dette er blevet godt modtaget blandt 
de ansatte. Herudover kommer store 
produktionsmæssige fordele.

– nu får vi en helt anden mulighed 
for at rationalisere driften. Den nye 
linje består blandt andet af en ny 
limmaskine og sømmaskine med 
automatisk påføring. Det medfører 
igen rationel og hurtigere produktion, 
og at vi kan bruge mindre lim og 

Markedets bedste tagsystem  |  Længst, varmest, lettest, hurtigst
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18 METER SPÆND OG HURTIG MONTERING
LETT-TAK HAR LANCERET EN NY PROFILTYPE, SOM VED LANGE SPÆND KAN TAGE 

STØRRE VÆGT END TIDLIGERE. VI DÆKKER NU BEHOVET FOR 18M SPÆND VED 

SNEVÆGT OP TIL 5,0 KN/M².

POSITIVE TILBAGEMELDINGER 
Vi har fået positive tilbagemeldin-
ger fra vores kunder, og de første 
bestillinger med denne profil monte-
res ved månedsskiftet september/
oktober 2015.

SKRÆDDERSYEDE TAGSYSTEMER 
Lett-tak er en virksomhed som kon-
struerer og installerer tagsystemer 

ninger i snittet. Store besparelser 
i materialer og tid fra fundament 
til undertag. Minimerer risikoen for 
byggeskader pga. mindre tilført fugt 
under byggeperioden med marke-
dets hurtigste tagsystem. 

30 ÅRS ERFARING 
Lange spænd og lette elementer 
medvirker til bedre udnyttelse af 
indvendigt areal. Intern kernekompe-
tence med 30 års erfaring af tagle-
verancer i Norden. Vi leverer altid 
med egne specialiserede montører. 
Markedets bedst testede tagsystem.

FA
K
TALETT-TAK LETT-TAK

Spænd: maks. 18m spænd
Termisk: U-værdi fra 0,08W/m2 K

Brandkrav: REI 90
Byggetid: op til 1200 m2 færdig tag/dag
Produktionskapacitet: 300 000 m2/årFA

K
TA

skræddersyet efter kundens ønsker 
i hele Norden. 30 års erfaring fra 
tagleverancer med markedets bed-
ste tagsystem. 

STORE BESPARELSER I 
MATERIALER OG TID 
Bærekonstruktion af varmforzinket 
tyndprofil i stål, hvor nedre del af 
bæreprofil absorberer strækbelast-

HALLER ERHVERVSBYGNINGER UNDERVISNINGS-
BYGNINGER

BOLIGER

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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LØNNHEIM VÆLGER LETT-TAK 
TIL SHELL SUBSEA VESTBASE
TRE HALLER MED KONTORLOKALER PÅ TAGET STÅR 

FÆRDIGE EFTER EN ENKEL OG RYDDELIG BYGGEPERIODE 

PÅ INDUSTRIBASEN VESTBASE I KRISTIANSUND.

SHELL SUBSEA VESTBASE
Projektleder Claude Hildrestrand i 
Lønnheim Entreprenør kan fortælle 
om et projekt gennemført til punkt 
og prikke, med godt samspil, høj 
kvalitet og gode rutiner for rappor-
tering og behandling af uønskede 
hændelser.

Foruden at levere med nul skader, 
har totalentreprenør Lønnheim Entre-
prenør leveret projektet helt efter 
fremdriftsplanen, med byggeri og 
tekniske installationer færdiggjort én 
måned før overlevering for opstart 
og indregulering før overrækkelse 
den 2. marts.

– Vi har været i stand til at holde os 
til planen stort set hele tiden. Den 
største udfordring på grund af en lille 
byggegrund, har måske været det 
puslespil vi har måttet lægge med 
fremdriften på tag, vægelementer, 
traverskraner og stålkonstruktioner. 
Takket være en erfaren byggeleder 

som har koordineret disse delop-
gaver, har vi totalt været i stand til 
at holde os indenfor tidsrammerne, 
siger Hildrestrand. De 18 meter høje 
haller har hovedbærekonstruktioner 
i stål, og elementvægge fra Paroc, 
med indslag af præfabrikeret beton-
brystning i bakkeplan. De to lager-
haller er udført med Lett-tak. 

STABILITET
For at opnå nødvendig stabilitet er 
tagkonstruktionen udformet som 
en stiv skive. Globalstabiliteten for 
tagkonstruktionen og tilhørende 
kontoretage er sikret ved hjælp af 
vertikalt afstivningssystem ført ned 
til fundamentet placeret mellem ho-
vedsøjlerne. Der er også et vertikalt 
afstivningssystem i hver sidekant på 
skiven. Lønnheim valgt Lett-tak for 
effektiv montering i 18 meters højde.  
Både materialer og arbejdshøjde er 
en kendt sag for entreprenøren, som 
har specialiseret sig i blandt andet 
idrætshaller.

– Ja, det er stort set det vi laver, 
smiler Hildrestrand. – Der har været 
lift og stillads hele vejen. Den største 
udfordring har egentlig været, at det 
er en lang bygning, og vi har måt-
tet planlægge fremdriften for at få 
bygningen tæt på et tidligt tidspunkt. 
Det er også fordelen ved Lett-tak; 
vi kan få tæt tag på nogle få uger. 
Det har været helt kritisk på dette 
projekt, idet det først er når vi har 
tæt tag at vi kan sætte støbningen af 
gulvene i gang. 

I dette projekt var bygherren orga-
niseret med ejendomschef Terje 
Kvisvik som ansvarlig og Alf Rune 
Skjelvik fra Prosjektpartner som 
projektleder.  – I begyndelsen af pro-
jektet var det en helt normal ryddelig 
byggeplads, men den udviklede sig 
hurtigt til at blive blandt de bedste i 
klassen. Dette har været det mindst 
rodede byggeprojekt vi har haft på 
Vestbase i de årene jeg har været 
her, siger han til Byggeindustrien.

– Lønnheim planlagde godt på 
forhånd, og har haft god fremdrift fra 
dag ét. Det færdige resultat er blevet 
et flot byggeri, som fremstår med en 
kvalitetsmæssig høj standard, både 
for tekniske dele og de bygnings-
mæssige dele, siger han.

Tekst fra Byggindustrien/Bygg.no.

Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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Dette er mer enn en stein
Det er en potensiell livredder
ROCKWOOL isolasjon er laget av stein. 
Stein brenner ikke. Valg av brannsikre 
materialer i et bygg gir ekstra tid for 
brukere eller beboere til å evakuere ved en 
eventuell brann.  Tro meg, jeg har sett og 
følt forskjellen.

PEFC/02-31-112

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Sustainable WISA®-Spruce
– Certified structural plywood  
with technical support and reliability

www.wisaplywood.com/wisa-spruceSupply partner to Lett-Tak Systemer AS
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LETT-TAK PÅ MERE END 650 
SKOLER I NORDEN
DANSKE ENTREPRENØRER VÆLGER LETT-TAK  
Lett-Tak har 2 igangværende skoleprojekter i Danmark 2015-16, 

og efterspørgslen er stor. Danmark har et stort behov for nye skoler 

de næste år og Lett-Tak står klar til at levere kvalitet i alle led.

OPSTART/ADGANG
Sikkerhedsrisikoen for montører 
ved Lett-Tak er generelt større ved 
montage på byggeplads. Derfor er 
der udarbejdet særlige sikkerheds-
regler ved sådan montage. De mest 
åbenbare risikosituationer optræder 
i forbindelse med fald fra højere 
niveau, og fare for at blive klemt ved 
hejsning og placering af elementer 
med kran.

SIKKERHED
Bas er ansvarlig for, at alle har sat sig 
ind i disse sikkerhedsrutiner. Yderli-
gere sikkerhedsbestemmelser som 
kræves af entreprenør/bygherre skal 
altid informeres montører. Indenfor 
sikkerhedsbestemmelserne skal den 
enkelte arbejder finde egne gode 
rutiner for den praktiske håndtering af 
sikringsudstyret, således at sikker-
heden håndhæves, og arbejdet kan 
udføres effektivt. 

TAGETS KONSTRUKTION
Lett-taget er opbygget af flere statisk 
samvirkende materialer

• Optimering af materialevalget
• Tager hensyn til statiske og 
 funktionelle krav.
• Varmforzinkede tyndprofiler i stål, 
 hvor nedre del af bæreprofil absor
 berer strækbelastninger i snittet. 
• I øvre bæreprofil benyttes plade af 
 krydsfiner, sammen med rækker i 
 træ, og fungerer som kuldebrobryder.

Elementets overflade af finer danner 
et godt grundlag for tagtækningen. 
Leveres med underlagspap, eller Pro-
tan PVC tagbelægning. Stenuld-iso-
lation lægges i og mellem profilerne, 
og byggehøjden udnyttes maksimalt. 
Undertag kan leveres færdig med 
profilerede stålplader. 

LETT-TAK PÅ UNDERVISNINGS-
BYGNINGER OG SKOLER
Lett-Tak har leveret til mere end 
650 skoler i Norden, og beviser at 
produktet svarer til de forventninger 
opdragsgiver og bygherre har til vores 
produkt. Nøjagtige tests af eksterne 
konsulenter og 35 års erfaring af Lett-
Tak produktion. Lett-Tak`s dokumen-
tation fra tests på Brand, tæthed, 
u-værdi, fugt og stabilitet etc., skaber 
trygge processer for vores opdrags-
givere for at kunne underbygge valget 
af en kvalificeret ydertagsløsning.

LAVENERGI-MODULER
Lett-Tak leverer lavenergi-moduler 
med færdig undertag og ydertag.
Lange spænd med lav egenvægt, 
medfører at indvendigt areal kan ud-
nyttes optimalt.

EGNE MONTØRER
Lett-tak monteres altid med egne 
certificerede montører. Med en mon-
teringshastighed på op til 1200 kvm/
dag, sikres indvendige arealer hurtigt 
fra påvirkning af udvendige vejrfor-
hold.

P R O S J E K T E R

VARTDAL SKULE
Ørsta kommune skal opføre en nyt 
skolebygning på Vartdal, for ungdom-
strinnet på Vartdal Skole. Dele af den 
eksisterende bygningsmasse skal rives 
ned, og ny skolebygning i tilknytning 
til flerbrugshal skal opføres. Anlægget 
omfatter en nybygning med klasserum og 
administration/personalerum, på samme 
areal som eksisterende skole. Nybyg-
ningen skal tilknyttes byggeriet fra 2011. 
I udgangspunktet var planen at bruge 
TRP-plader, men tilpasninger af ovenlys, 
hurtig byggetid/tæt tag og referencer 
fra andre skolebyggerier overbeviste 
bygherre og entreprenør om at valg af en 
Lett-Tak-konstruktion var det bedste for 

projektet.

JESSHEIM VGS
Veidekke Entreprenør AS i samarbejde 
med Seby AS valgte Lett-Tak på
Jessheim Videregående skole OPS. 
Akershus kommune har vedtaget at der 
skal bygges en ny videregående skole på 
Jessheim. Skolen skal opføres på grun-
den hvor skolen ligger i dag, og projektet 
skal gennemføres som et OPS-projekt. 
Bruttoarealet er ca. 25.000 m2 med 
7.500kvm tag, og byggetiden er fra janu-
ar 2015 til maj 2017. Lett-Tak har lagt tag 
på flere skolebygninger i samme område, 
bl.a. Gamle Jessheim Videregående skole 
tilbage i 1992.

Illustrasjon: Arkitektene Vis-a-vis AS

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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MILJØ- OG ENERGIKLASSIFICERING
LETT-TAK ER BEVIDSTE OM SIT MILJØANSVAR OG BENYTTER SIG UDELUKKENDE AF 

BÆREDYGTIGT PRODUCEREDE DELKOMPONENTER FRA ANERKENDTE LEVERANDØRER.

Lett-Tak er et sammensat produkt. 
Vi er bevidste om miljøansvar og be-
nytter os udelukkende af bæredyg-
tigt producerede delkomponenter 
fra anerkendte leverandører. Lett-Tak 
har Sintef Teknisk Godkendelse 
udstedt efter 1. januar 2010 som 
dokumenterer fravær af stoffer på 
BREEAM NOR’s tjekliste A20.

Lett-Tak har pr. dags dato ikke egen 
EPD eller miljøcertificering. Som 
miljødokumentation, udover Tek-
nisk Godkendelse, har vi indhentet 
EPD’er og miljøcertificeringer fra alle 
vores leverandører. Mere informa-
tion om dette fås ved henvendelse 
til Lett-Tak. Lett-Tak er registreret i 
ProductXchange, hvor sikkerheds-
datablade for alle komponenter som 
tagelementerne er sammensat af, 
kan tilknyttes hvert projekt med links.

LEVERANDØRER OG 
CERTIFICERINGER

”  Vi er det bedste valg for 
miljøbevidste opdragsgivere

Flere af vores leverandører 
(Rockwool, Protan og Ruukki) har 
udarbejdet EPD som dokumente-
rer miljømæssige forhold for de-
res produkter. Flere leverandører 
(Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) 
har også miljøcertificerede styrings-
systemer efter ISO- standarden, ISO 
14001. Limproducenten Akzo Nobel 
Coatings AS har certificering som 
Miljøfyrtårn. Trælastleverandøren 
Bergene Holm samt leverandør af 
konstruktionskrydsfiner Metsaliitto 
Cooperative er begge PEFC-certi-
ficeret.

Ved leverancer til vores nabolande 
bruger vi returbiler, som ellers går 
uden last ud af Norge. Dette med-
fører at vi udnytter allerede eksis-
terende miljøpåvirkninger, således at 
vi totalt set sparer miljøet for yderli-
gere påvirkninger.

KLIMAGASREGNSKAB
Der er udarbejdet et vejledende an-
slag på klimagasudslip for Lett-Take-
lementerne. Klimagasregnskabet er 
baseret på materialer som benyttes 
i elementerne og tager ikke hensyn 
til udslip fra egen produktion eller 
transport/montage. Udslipsværdier 
er hentet fra Klimagassregnskap.no, 
leverandørers EPD samt egne vurde-
ringer hvor der ikke findes nøjagtige 
værdier.

Markedets bedste tagsystem  |  Længst, varmest, lettest, hurtigst



LETT-TAKLETT-TAKLETT-TAK LETT-TAK 9

Vi benytter
takbelegg med
norsk kvalitet!

www.isola.no

Isola - Tørre og sunne hus!

Tørre og sunne hus

A5 profil Isola_Layout 1  26.03.15  08:18  Side 1

BÆRENDE KONSTRUKTIONER

LETT-TAKMASSIVTRÆ 
DÆKKE 
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Foto: John Inge Vikan

Foto: Tromsø Havn/Spacegroup
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GEOMETRISKE UDFORDRINGER 
PÅ PIR NORD
LETT-TAK LEVERER TAGELEMENTER TIL DEN NYE FINGER 

PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN, PIR NORD. 

”ET MEGET UDFORDRENDE OG SPÆNDENDE PROJEKT”, 

SIGER PROJEKTINGENIØR MATTIAS HOLMBÄCK. 

Lett-Tak leverer tagelementer til 
den nye finger på Oslo Lufthavn 
Gardermoen, Pir Nord. Lett-Tak er 
underleverandør for Kruse Smith 
på projektet i gruppen med ansvar 
for facaden. Indtil nu har Lett-Tak 
monteret 8.000 m² af totalt 17.000 
m². Projektet består af 17.000 m² 
tag og taget er forventet færdiggjort 
uge 20, 2015. ”Et meget udfordren-
de og spændende projekt”, siger 
projektingeniør Mattias Holmbäck, 
”hvor vi måtte finde løsninger til 
store trigonometriske udfordringer”. 
Arkitekterne måtte bruge et bilde-
sign-program for at få alle detaljerne 
på plads.

”  Dette er en af de mest 
komplicerede landbaserede 
byggeprojekter som pågår i 
Norden i 2014/2015.

Særligt ved dette projekt er mæng-
den af vredne tagelementer pga. 
krumningen på bygningen. Vridning 
af tagelementerne foretages på 
byggepladsen af Lett-Taks egne 
montører. Lett-Tak var først ude i 
Norge med vridning med sammen-
satte komponenter i 3D-model. 

Al vores interne kernekompetence 
har været involveret i leverancen 
af dette projekt, og vi har testet 
elementet yderligere for at sikre, 
at modulernes kvalitet tilfredsstiller 
bygherrens krav.

Illustrasjonsphotos: Nordic - Office of Architecture

PROSTNESET
HAVNETERMINAL
Prostnes havneterminal i Tromsø har 

i samarbejde med Bjørn Bygg AS og 

arkitektkontoret Spacegroup aftalt en 

leverance på ca. 4.000kvm Lett-Tak 

elementer. Prostneset vil blive et meget 

vigtigt område for hele byen, både som 

knudepunkt, oplevelsesarena og lande-

mærke fra søsiden. Byggestart er første 

halvår 2016. Peab – Bjørn Bygg kom ind 

i projektet efteråret 2014, og har igennem 

en lang samspilsfase bidraget til at gøre 

projektet økonomisk realiserbart. ”Sam-

spilsprocessen var konstruktiv og god 

og gav vigtig viden, som vi vil tage med 

os ind i nye kommende projekter”, siger 

Gard Brunsell i Lett-Tak.

TRAPPHUSET
Skanska Norge AS blev tildelt opdraget 

med bygning af Trapphuset for Rom Ei-

endom AS i Trondheim. I den forbindelse 

valgte de Lett-Tak som tagkonstruktion, 

især pga. den komplekse montagesi-

tuation over togskinnerne på Trondheim 

station. Lange spænd i kombination 

med store laste op til 40.000 kg. fra 

facade til vaskeanlæg på fritliggende 

skinner, var afgørende for, at Lett Tak 

kunne blive valgt som leverandør på 

dette spændende projekt. 

P R O S J E K T E R

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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LETT-TAK ER EKSPERTER I FUGT
LETT-TAK ER ET ANERKENDT OG VELKENDT PRODUKT I NORDEN, OG HAR SIDEN OPSTART 

SNART PASSERET 6 MILLIONER KVADRATMETER TAG.

KONTINUERLIGT FORBEDRET 
Lett-Tak elementer er baseret på en idé af Univ. Prof. Tekn. 
Dr. Rolf Baehre, tidligere leder i Versuchsanstalt für Stahl, 
Holz und Steine, Universität Karlsruhe (TH). Elementet 
blev først undersøgt analytisk af Dr. Jens-Fredrik Larssen 
igennem Dr. Ing. Afhandlingen Lättbärverk Med samver-
kande blandkomponenter (Letvægts komposit bærende 
bygningselementer), 1975. Siden da er Lett-Tak blevet for-
bedret løbende. I dag er Lett-Tak et anerkendt og velkendt 
produkt i Norden, og har siden starten passeret næsten 6 
mio. kvm tag.

UDTØRRING AF LETT-TAK`S ELEMENT
Under normale omstændigheder vil der ikke være behov 
for tørring af Lett-Tak. Fugtigheden i træværket målt ved 
ankomst på byggepladserne er næsten lige så stabil som 
under produktionen af tagelementerne (15% for træræk-
ker og 8% for krydsfiner). Selv om elementerne er leveret 
tørt og uden skader, kan der være behov for tørring efter 
lækager på byggeplads. Lett-Tak har egne procedurer for 

dette, og vi kan henvise til resultater hvor elementet faktisk 
er tørrere efter en udtørring ved lækage, end under selve 
montage-situationen.

Erfaringer og undersøgelser viser også, at kompakte tage 
har en vis selvoptørring, noget som betyder, at moderate 
mængder vandindtrængning i elementerne under f.eks. 
tagmontering vil tørre ud efter kort tid.

SVAMP OG RÅD
Varme tagkonstruktioner er regelmæssigt udsat for sol 
og opnår temperaturer på over 50 - 60 ° C. Ved denne 
temperatur dør alle sporer som kan påvirke vores kon-
struktion. Kombineret med reduceret fugtighed i vædet ved 
disse temperaturer, fører dette til at videre vækst fra sporer 
stopper og organismerne uddør.

I 35 år har vi fokuseret på at levere tørre kvalitetsleverancer 
af varmtags-løsningen, og i dag er vi førende i Europa på 
dette område. Vores dokumentation på dette område er en 
tryghed for vores opdragsgivere og deres bygherrer.

BERGEN LUFTHAVN FLESLAND

Markedets bedste tagsystem  |  Længst, varmest, lettest, hurtigst
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FRIENDS ARENA, STOCKHOLM PARTILLE ARENA, GÖTEBORG

GARDERMOEN LUFTHAVN, NORGE KRYDSTOGTTERMINALEN, DANMARK 
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Innovativ membranteknologi produsert 
i Norge for nordiske forhold

Tåler ekstreme påkjenninger uansett vær

Dokumentert lang levetid

Miljøvennlig

Protan er et norsk industrikonsern som utvikler 
og leverer takløsninger i verdensklasse. Spør 
etter Protan til ditt Lett-tak og les mer om oss på 
protan.no

PROTAN ER STOLT 
LEVERANDØR TIL LETT-TAK

  
  

  
  

Taket med 
lang levetid!
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KVALITET I HVERT LED 
OG SAMARBEJDSPARTNERE MED TYNGDE
LETT-TAK SYSTEMER AS VÆLGER SAMARBEJDSPARTNERE OG LEVERANDØRER 

KUN BASERET PÅ KVALITET. KUN DE BEDSTE KOMPONENTER SKAL BENYTTES TIL 

PRODUKTION AF VORES TAGELEMENTER.

DETTE GØR OS SANDSYNLIGVIS TIL VERDENS STÆRKESTE TAG
Lastekapaciteten for tag-elementerne er i forhold til vægt, byggehøjde og 
spændvidde enestående. Sammenlignet med andre lette bærekonstruktioner 
er Lett-Taket i en klasse for sig selv.

PRODUKTUDVIKLING I TAKT 
MED MARKEDET
Vi styrker vores førende position på 
markedet ved stadigt at opgradere 
vores produkt i henhold til marke-
dets krav på: Styrke, holdbarhed, 
U-værdi, brandklasse, lyd og andre 
tekniske løsninger vores kunder til 
enhver tid har behov for. 

SINTEF TESTER
Vores opdragsgivere ser klare 
fordele ved at vores tester udføres 
af SINTEF, således at de får den 
dokumentation de har brug for fra 
en godkendt testorganisation.  

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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VI ANVÄNDER STÅL 
MED KVALITET 
FRÅN RUUKKI
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WESSELS HUS Foto Byggindustrien, Trond Joelson

Sikkerhedsrisikoen for montører ved Lett-Tak er generelt 
større ved montage på byggeplads. Derfor er der udar-
bejdet særlige sikkerhedsregler ved sådan montage. De 
mest åbenbare risikosituationer optræder i forbindelse 
med fald fra højere niveau, og fare for at blive klemt ved 
hejsning og placering af elementer med kran. Ingen 
begiver sig ind på en byggeplads uden at have sat sig 
ind i følgende:

1.  Sikkerhedsforskrifter, best. nr. 500 (Forskrift til 
 arbejdsmiljøloven udgivet af arbejdstilsynet)

2.  Tagsikringsudstyr – Byggforskserien – A525.933 
 (erstatter A535.319 Efteråret 92)

3. Vejledning om personligt sikkerhedsudstyr.

LETT-TAK LEVERES TIL ALT FRA KIRKER 
TIL DE STØRSTE IDRÆTSARENAER
LETT-TAK HAR PRODUKTIONSKAPACITET PÅ 300.000 M²/ÅR OG VI MONTERER CA. 

1.200 KVADRATMETER TAG PR. DAG. VORES ELEMENTER MONTERES ALTID AF EGNE 

SPECIALISEREDE MONTØRER.

FRIENDS ARENA, SVERIGE

KOPERVIK KIRKE

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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MT HØJGAARD DANMARK AS VALGTE LETT-TAK TIL SKOVBAKKESKOLEN
Siden Lett-Tak’s grundlæggelse for 36 år siden, har vi leveret til over 650 undervisningsbyggerier, og antallet af denne 
type projekter er stigende. Alene i 2015-16 monterede vi tag på mere end 50 skole- og undervisningsprojekter i Norden. 

Markedets bedste tagsystem  |  Længst, varmest, lettest, hurtigst
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PROJEKTETS FORM OG KRAV PASSER TIL VORES ELEMENTER
Krav som tæthed, lav u-værdi, brandklasse, og udfordringer som den arkitektoniske udformning varetages, og bygherre 
får hurtigt det færdige tag monteret af vores egne certificerede montører.

Skræddersyede tagsystemer  |  www.lett-tak.dk
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LETT-TAKLETT-TAK

LETT-TAK SYSTEMER AS

Adresse:  Hegdalveien 139, 
3261 Larvik, Norge

E-post: firmapost@lett-tak.no
Telefon: +47 33 13 28 00

www.lett-tak.dk

LETT-TAK SYSTEMER
KUNDEMAGASIN
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