holl ander

En ny teknisk tegltakstein fra Monier.
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En moderne takstein i klassisk stil
Nyheten fra Monier heter Hollander – en teknisk tegltakstein, som kombinerer
håndtverksmessige tradisjoner med den nyeste teknologien. Hollander, kjennetegnes med en tydelig profil, og er utviklet i samarbeid med skandinaviske
arkitekter. Hollander er en moderne, stilfull og funksjonell falstakstein spesielt
tilpasset dagens arkitektur og bygge-teknikk. Det er en takstein som er både lett
og rask å legge i forhold til vingetakstein, på takvinkler helt ned til 15°* .

Naturell, svart engobert og svart glassert.

Produktfakta

VELKOMMEN HOLLANDER
hollander er et moderne produkt av høy kvalitet. Den er

omhyggelig utviklet og testet, og viser strålende testresultater både når det gjelder vær- og frostbestandighet.
hollander har en unik karakter som gir taket et
vakkert skyggespill. Den finnes i tre nøye utvalgte og etterspurte farger: Naturell, svart engobert og svart glassert.
hollander er en teknisk tegltakstein som utmerker seg
ved en enestående tetthet samtidig som den tillater god
ventilasjon av underliggende takkonstruksjon. Den kan
legges på takvinkler ned til 15°* med forenklet undertak.

Total lengde:

411 mm

Total lengde:

265 mm

Lekteavstand:

345–360 mm

Dekkebredde:

225 mm

Byggehøyde:

85 mm

Antall pr. m2:

12,4–12,9 stk.

Vekt/stk.:

3,1 kg/stk., 40 kg/m2

Minste takvinkel:
* Avhengig av type undertak. Se vår leggeanvisning.

EN KOMPLETT TAKLØSNING

Det finnes et bredt utvalg av spesialstein og tilbehør til
hollander . Det gir deg en trygg takløsning, der de
forskjellige produktene er tilpasset hverandre. Hvis du
ønsker mer informasjon, er du velkommen til å kontakte
vår kundeservice på telefon 810 30 600.

Vi leverer et komplett tilbehørsprogram til Hollander.

Kvalitet er utgangspunktet for arbeidet vårt. Kundene våre har rett til å forvente mer av oss enn bare materialer til å legge på taket. Vi skal gi dem beskyttelse
og bekvemmelighet og mulighet til å uttrykke sin egen stil og skape varige verdier. Vårt totale engasjement sammenfatter vi slik: Monier – Roofs for living.
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