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Nyhet!

Takavvattning i mattsvart kulör matchar hustaket
Mattsvarta tak ser vackra ut i alla väder och de blir alltmer
efterfrågade. Nu lanserar Plannja en takavvattning i en
mattsvart kulör som matchar taken – en välkommen nyhet
för husägare, byggare och arkitekter som har höga
estetiska krav. Den nya beläggningen är dessutom
biobaserad och stålet till 100 procent återvinningsbart.
Att vi idag ser många mattsvarta tak är inte så konstigt – det
är lätt att tilltalas av det eleganta och sobra intryck som den
matta kulören ger. Helt nytt på marknaden är möjligheten att
matcha dessa Plannja-tak med takavvattning i samma mattsvarta kulör.
Tidigare har just mattsvart takavvattning inte funnits på
marknaden och man har därför fått kombinera ett mattsvart
tak med takavvattning med glans. Det är lätt att tro att skillnaden på glans inte syns så tydligt, men den är betydande.
Ljuset speglar sig inte lika mycket i den matta ytan och det
påverkar markant hur man upplever materialet. En matt takavvattning gör med andra ord stor skillnad för helheten och
intrycket.
En stor fördel med Plannjas nya mattsvarta takavvattning är
att den inte bara är estetiskt tilltalande, utan också ett miljömässigt grönare alternativ. Den nya beläggningen GreenCoat
RWS Pro BT är biobaserad, där grunden är svensk rapsolja.
Att stålet i takavvattningen är till 100 procent återvinningsbart
är också en stor miljömässig fördel.
Plannja ger 20 års teknisk garanti och 15 års estetisk
garanti. Takavvattningen finns tillgänglig hos alla Plannjas
återförsäljare i Norden.

Ett grönt alternativ. En stor fördel med Plannjas nya mattsvarta
takavvattning, är förutom det estetsika, att den nya beläggningen är
biobaserad och att stålet är helt återvinningsbart.

Plannja Bandtäckning i kulören PL 01 Svart med matt beläggning.
För ytterligare information vänligen kontakta:
Sara Ekwall, 076-647 22 42, sara@perpr.se
Bilder finns att ladda ner på perpr.se
Plannja är ett av Europas ledande varumärken inom tunnplåtsprodukter. Företaget utvecklar och producerar tak- och fasadprofiler, takavvattning
och tillbehör för ett hållbart byggande och all tillverkning sker i Sverige. Produkterna är speciellt framtagna för Norden med dess tuffa klimat och
höga krav på design och kulörer. Plåtens kretslopp – och att den kan återvinnas till 100 procent utan att förlora sina unika egenskaper – är hjärtat
i Plannjas miljöarbete, tillsammans med miljöanpassade beläggningar baserade på rapsolja. Plannja är ett varumärke inom Ruukki Construction
och ett dotterbolag till SSAB. Plannjas huvudkontor ligger i Järnforsen i Småland.

