z anda protector

Blankere overflate gir et eksklusivt utseende.
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Protector FORLENGER
taksteinens estetiske levetid
Zanda Protector kombinerer et klassiskt utseende med fornuftige egenskaper.
Resultatet er en takstein med 30% lenger estetisk levetid på overflatebehandlingen
sammenlignet med H-pannen med belegg. Bedre UV-bestandighet hindrer
også fargen i å blekne. Den vakre, blanke overflaten gir dypere farger og øker
taksteinens motstand mot mose og algevekst.
ZANDA PROTECTOR GIR BÅDE OG
zanda protector-overflaten er både vakker og for-

nuftig. I tillegg til de klassiske profilene og den blanke
overflaten, er zanda protector et trygt valg. zanda
protector kan legges på tak med vinkler ned til 15°.
GLANSEN SER DU MED ÉN GANG
STYRKEN MERKER DU MED TIDEN
zanda protector-overflaten er utviklet og testet for

å møte de tøffe kravene som skandinaviske værforhold
stiller til tak. Ved testsentre, i vindtunneler og under tøffe
utendørsforhold rundt om i Europa, har den slitesterke
overflaten blitt testet og har vist seg å holde mål. zanda
protector betongtakstein er UV-bestandige, og har
30% lenger estetisk levetid sammenlignet med h-pannen
med belegg.
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Zanda PROTECTOR
Total lengde:

420 mm

Total bredde:

332 mm

Dekkebredde:

300 mm

Lekteavstand:

310–370 mm

Antall pr. m2:

9,0–10,75 stk

Vekt ca.:

4,3 kg/stk, 41 kg/m2

Minste takvinkel:

ET BREDT TILBEHØRSPROGRAM
zanda protector har et bredt og omfattende tilbehørs-

program som gjør at du får et trygt og sikkert tak. Vi tilbyr
også utførlige leggeanvisninger, takberegninger samt levering direkte på tak.*
*Der hvor det er fremkommelig med våre biler.

Til Zanda Protector leverer vi et komplett tilbehørsprogram.

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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