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LindabKliktag
Et elegant og tidløst tag



Klik dig frem til et 
flot og moderne tag
Drømmer du om et tag, som passer til 

parcelhuset, rækkehuset, sommerhu-

set eller det arkitekttegnede hus.

I Lindabs brede sortiment af tagpro-

dukter finder du former og farver efter 

behag. Lindab Kliktag er blot én af 

dem. Det eneste, der ikke er valgfrit, 

er Lindabs velkendte kvalitet, den 

enkle montering og de 30 års garanti.

Elegant og tidløst

Inspirationen til Lindab Kliktag er hen-

tet fra det traditionelle falstag, profiler

ne klikkes let sammen uden brug af 

specialværktøj. Med Lindab Kliktag får 

du et elegant, tidløst tag, som vidner 

om solidt håndværk.

Vælg mellem klassiske og moderne 

farver. Uanset hvilken bygning klik-  

taget lægges på, får du et holdbart 

tag, der er enkelt at vedligeholde.

Med Lindab Kliktag får du et smukt 

tag i mange år, med zinkens traditio-

nelle ”spil”. 

 Kliktaget kort fortalt

• Elegant og stærk

• Passer til både ældre og 

nye huse

• Minimal vedligeholdelse

• Lav vægt

• Komplet med alt tilbehør

• Op til 30 års garanti

• Høj kvalitet og finish
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Hele Lindabs brede sortiment af tagprodukter inkluderer 
også tagrender, som i lighed med Lindab Kliktag er kon-
strueret med udgangspunkt i styrke fra inderst til yderst.

Uanset hvilken bygning 
Lindab Kliktag lægges på, 
får du et smukt, holdbart tag, 
der er enkel at vedligeholde.  

Med Lindab Kliktag opnår du et en-
kelt og elegant udtryk, som passer 
til både ældre og nye huse. Vælg 
mellem mange flotte farver.
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Nem montage på 
de fleste tagflader
Med Lindab Kliktag får du et tag, som 

ligner det traditionelle og klassiske 

falstag. Kliktaget anbefales til tag-

hældninger med min. 14° og profiler-

ne passer til de fleste tagtyper og kan 

monteres på både fast underlag og 

lægter (lægteafstand 300 mm).

Vinkler og hjørner er ingen 

hindring 

Du behøver ikke være faglært for at 

montere Lindab Kliktag. Det er enkelt, 

nemt og hurtigt at montere og kan 

udføres som et ”gør det selv” projekt.  

Naturligvis kræver det lidt mere af 

den udførende ved montage omkring 

kviste, ovenlysvinduer, skotrender og 

skorsten. 

Erfaring og rådgivning                

Når du vælger et Lindab Kliktag, får 

du ikke bare et tag, som både passer 

til ældre bygninger og topmoderne 

byggeri. Du får også mulighed for 

at gøre brug af vores erfaringer og 

rådgivning, så dit byggeprojekt bliver 

enkelt og præcist.

Ønsker du yderligere informationer 

om, hvordan man monterer Lindab 

Kliktag? Kontakt din nærmeste    

tømmerhandel eller håndværker.

 

 

 

 

 

 

Med et Lindab Kliktag får du et smukt og holdbart tag i mange år, der er 
enkelt at vedligeholde og med zinkens traditionelle ”spil”. Ved montage 
på lægter opnås mere ”spil” end ved montage på fast underlag. De matte 
overflader mindsker visuelt det traditionelle ”spil” i overfladen.

OP TIL 
30 ÅRS 

GARANTI
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En kombination af træ 
og stål i flot hamoni 
med hinanden. Lindab 
Kliktag egner sig også til 
tag med kviste, skotren-
der og skorsten. Med 
Lindab Kliktag får du en 
sikker stil med op til 30 
års garanti.

Lindab Kliktag passer til både 
private og industrielle bygninger.

Et hus med klassisk arkitektur kombineret med et Lindab Kliktag, giver en flot og moderne stil. 
Materialet kræver stor set ingen vedligeholdelse. 
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 En investering 
i fremtiden
Dit hus er mere end et tag over 

hovedet. Det er et udtryk for din 

smag og stil, og det er en investe-

ring i din og familiens fremtid.

Stilen skal være sikker, og inve-

steringen skal beskyttes. Lindab 

Kliktag understøtter begge dele.

Kvalitet fra inderst til yderst

Lindab Kliktag består af tyndplade-

stål med en HBP Topcoat, som er 

en stærk og farvebestandig overfla-

delak, som beskytter pladerne mod 

korrosion. Vælg mellem klassis-

ke tagfarver og moderne nuancer. 

Lindab Kliktag fås i mange farver.

Kvalitet med stil

Ethvert byggeri er en invester-

ing. Lindab Kliktag er med til 

at sikre din investering, takket 

være lang holdbarhed i både 

kvalitet og finish. Du får en 

sikker stil med op til 30 års 

garanti.

087 Mørkegrå

975 Irgrøn758 Mørkerød

015 Sort

045 Stålmetallic

044 Dark Silver

742 Teglrød 434 Brun

015M Sort
Mat

044M Dark Silver 
Mat

Et stærkt 
farvevalg

Stærk overflade i flere forskellige farver
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Lindab Kliktag består af 
tyndpladestål med en 
HBP Topcoat, som er en 
stærk og farvebestan-
dig overfladelak, som 
beskytter pladerne mod 
korrosion. 

Lindab Kliktag i 
farven stålmetallic.

Dit hus er mere end 
et tag over hovedet. 
Det er et udtryk for din 
smag og stil. F.eks. kan 
et parcelhus tilføres en 
meget unik stil med et 
Lindab Kliktag. 

Lindab Kliktag anbefales til taghældninger med min. 
14° og profilerne passer til de fleste tagtyper. Kliktaget 
kan som her leveres med et designspor.
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Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der styrer 

os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at skabe et 

sundt indeklima og forenkle opførelsen af bæredyg-

tige bygninger. Vi stræber efter at designe bruger-

venlige, innovative produkter og løsninger og sikre 

en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi forsøger 

hele tiden at optimere vores virksomhed så vi kan 

reducere vores aftryk på miljøet og klimaet. Det gør 

vi ved at udvikle nye metoder til produktion af vores 

produkter og løsninger med brug af et minimum af 

energi og naturlige ressourcer og derved mindske 

de negative konsekvenser for miljøet. Vi anvender 

stål i vores produktion og stål er et af få materi-

aler, der kan genanvendes et uendeligt antal gange, 

uden at dets egenskaber går tabt. Det medfører et 

lavere CO2-udslip i naturen og et mindre energispild.
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