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När ytan har 
betydelse
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Material med många fördelar 
Rostfritt stål har flera positiva egenskaper. Dessutom 
är hög kvalitet alltid tidlöst. Vårt förespråkande av 
rostfritt består av två samverkande delar. 

För det första – vi vet att det kvalitetsmässigt är 
oöverträffat med den längsta livslängden av alla tak 
och fasadmaterial. 

För det andra – en naturlig verkan av hållbarhe-
ten följer sedan miljötanken. Materialet behöver inte 
bytas ut med jämna mellanrum, inte heller ytbe-
handlas för att behålla sin varaktighet. Lägg till att 
rostfritt stål är 100% återvinningsbart. 

Underhållsfritt
Rostfritt stål är så gott som underhållsfritt. Naturligt 
regnande sköter i stort sett underhållet automatiskt. 
Endast där regn inte når kan periodiska spolningar 
med tvättvatten göras för att undvika missfärgning. 

Materialet med inbyggt rostskydd
Rostfritt stål är en legering som innehåller krom. 
Krom reagerar med syre från den omgivande miljön 
och bildar en osynlig oxid på ytan.  

Oxiden skyddar materialet mot korrosion. De van-
ligaste rostfria stålen, austenitiska stål, används till 
tak, husfasader och andra utvändiga detaljer inom 
byggsegmentet. 

Utseende och design som håller över tid
De austenitiska stålen finns med en mängd olika 
ytor: blanka, matta, borstade, slipade, mönstrade 
dekorvalsade och infärgade med kulör som håller 
över tid. Rostfria ytor kan även målas och lackeras.

Takläggning möjlig året runt
Stålen är mycket formbara och kan hanteras även 
vid låga temperaturer. Därför kan falsning och bear-
betning av materialet ske året runt utan problem. 

Miljö och återvinning
Rostfritt stål produceras i huvudsak av rostfritt skrot, 
och kan återanvinnas gång på gång. Metallavrin-
ningen från rostfria ytor som exponeras för väder 
och vind är väldigt låg. Utöver normal rengöring är 
underhållsbehovet, och därmed miljöbelastningen, 
minimal. Hållbarheten och livslängden på rostfritt 
stål är den längsta av alla tak och fasadmaterial.

Rostfritt stål är ett förträffligt material för tak och fasad vilket  
ger enorma möjligheter att tillföra ett byggnadsverk något extra. 
Valet av rostfritt handlar dock om mer än bara ett snyggt yttre. 
Det har betydelse såväl för hållbarhet, ekonomi som miljö. 

För dig som vill ha  
hög kvalitet och 

minimalt underhåll
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Kvalitet och 
miljö i förening 
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SNABBFAKTA ROSTFRITT
Ekonomi

• Överlägsen livslängd och åldersbeständighet  
– behöver inte bytas ut med jämna 
mellanrum.

• Underhållsfri yta

• Behöver ingen ommålning

Miljö
• Den långa livslängden och bestående yttre 

utesluter återkommande ytbehandlingar eller 
kassering 

• 100% återvinningsbart

Utseende
• Behåller utseendet över tid

• Finns i ett flertal ytutföranden, vilket ger stora 
möjligheter till estetiska effekter

Säkerhet
• Helt vattentätt 

• Brinner ej

• Kan användas som åskledare på tak

Enkelhet
• Kan kombineras med de flesta 

förekommande byggmaterial

• Låg vikt: ca 5 kg/kvm

BESTÄLL DIREKT I WEBSHOPEN – Beställ direkt ur hela vårt standardsortiment på rostfriatak.se/shop

Rostfritt stål kan ges en  
mängd olika ytutföranden: 

• Matt

• Blank

• Borstad

Den vanligaste ytan är 2B som är lätt reflekterande, 
jämn och slät. 2R (blankglödgat) används också, 
resultatet blir då en högre reflektionsgrad. 

Specialanpassningar
Utöver tillhandahållandet av standardprodukter kan 
vi tillverka specialanpassade utföranden. 

Under projektering fattas en rad beslut som stålsort, yta,  
läggningsmetod och eventuell färg som påverkar det önskade 
slutresultatet. Här får du en kort summering av möjligheterna med 
rostfritt stål. Har du fler funderingar – rådfråga oss!

En värld av  
hållbara möjligheter
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ART. NR SPÄNNING (V)

DW 400
ART. NR SPÄNNING (V)

MW 400

Vi hyr ut och säljer den modernaste 
utrustningen för utförande av rostfria tätskikt.

• Kopparpasta 

• med spruta till 

• svetsar

• RT–armar,

• spetshållare

• spetsar

• Elektroder

• för detaljsvets och 
sömsvets

Maskiner

Punktsvetstång, Tecna 7902 Kylanläggning

Detaljsvets, 400 Hz

• Kylanläggningen behövs för att kyla 
sömsvets samt detaljsvets.

Taksömsvets, 400 Hz

Svetsar

Svetstillbehör

ART. NR SPÄNNING (V)

7902220 230

7902400 400

 ART. NR SPÄNNING (V)

251100230 230

BESTÄLL DIREKT I WEBSHOPEN 
– Beställ direkt ur hela vårt 

standardsortiment på 
rostfriatak.se/shop
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Kylanläggning

BREDD (MM) TJOCKLEK (MM) KVALITET YTA

625 0,4 1.4404 2b

1250 0,4 1.4404 2b

625 0,5 1.4404 2b

1250 0,5 1.4404 2b

BREDD MM TJOCKLEK MM KVALITET YTA

625 0,4 1.4301 2b

1000 0,5 1.4301 2b

1250 0,5 1.4301 2b

• Kan klippas och hasplas efter önskemål. 

• Säljes per kilo, valfri mängd. 

• Övriga ytor som t ex matt och blank, andra format samt kvaliteter tas 
hem på beställning.

Plåt

Slätplåt med yta 2b

Flak, färdiga storlekar

Vid sidan av försäljningen av rullar om 250 och 500 kg spolas 
slätplåt i önskade längder och kvantiteter.

Sammansvetsate flak i färdiga format för mindre  
takläggning t ex altan och balkong.

Hos oss lagerförs och säljs åtskilliga 
produkter och tillbehör i rostfritt.  Produkter

 ART. NR TJOCKLEK (MM) KVALITET BREDD (MM) LÄNGD (MM)

Fkk72 0,4 1.4404 2400 3000

Fkk108 0,4 1.4404 3600 3000

Fkk144 0,4 1.4404 4800 3000
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Rännkrok halvrund Rännkrok rektangulär 

Hängränna halvrund

• Kan även levereras i storlek  
70, 85, 100 och 200 mm.

• Andra format på förfrågan, även 
specialtillverkning.

• Kan även levereras i storlek  
80, 105, 190 och 250 mm.

• Andra format på förfrågan, även 
specialtillverkning.

• Finns för samtliga ränndimensioner.

• Finns i olika längd.

• Kan levereras i samtliga 
ränndimensioner.

• Kan levereras i samtliga 
ränndimensioner.

Hängränna rektangulär 

Vattenavrinning

 ART. NR DIMENSION (MM) LÄNGD (M)

44006 125 3

44004 150 3

ART. NR
RÄNNDIMENSION 

(MM)
BREDD 
(MM)

44052 125 30

ART. NR
RÄNNDIMENSION 

(MM)
BREDD 
(MM)

44088 125 30

ART. NR
RÄNNDIMENSION 

(MM) VINKEL

44128  
inner

125 90°

44064 
ytter

125 90°

ART. NR
RÄNNDIMENSION 

(MM) VINKEL

44133 
inner

125 90°

44068 
ytter

125 90°

 ART. NR DIMENSION (MM) LÄNGD (M)

44014 125 3

44013 150 3

Rännvinkel ytter/inner halvrund Rännvinkel ytter/inner rektangulär

Omvikningskupa halvrund  Omvikningskupa rektangulär

ART. NR

RÄNN
DIMENSION 

(MM)

RÖR
DIMENSION 

(MM)

44030 125 80

44439 125 100

44026 150 100

44438 150 120

ART. NR

RÄNN
DIMENSION 

(MM)

RÖR
DIMENSION 

(MM)

44474 125 80

44229 125 100

44272 150 100

44228 150 120

Ränngavel halvrund Ränngavel rektangulär 

• Finns för samtliga  
ränndimensioner.

• Finns för samtliga  
ränndimensioner.

ART. NR DIMENSION (MM)
HÖGER/

VÄNSTER

RGHI125 125 H

RGVI125 125 V

ART. NR DIMENSION (MM)
HÖGER/

VÄNSTER

44059H 125 H

44059V 125 V

• Finns för samtliga ränndimensioner.

• Finns i olika längd.

• Kan levereras till samtliga 
ränn- och rördimensioner.

• Kan levereras till samtliga ränn-  
och rördimensioner.
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• Övriga dimensioner och vinklar 
levereras som skarprörsböjar.

ART. NR RÄNNDIMENSION (MM) VINKEL

RB80 80 72°

RB100 100 72°

RB120 120 72°

Rörböj utkastare

Rörsvep med skruv i två delar

• Finns för samtliga  
ränndimensioner.

ART. NR RÖRDIMENSION (MM)

44087 80

44085 100

44084 120

ART. NR LÄNGD (MM)

10275 100 

10089 120

10090 160 

10276 200 

10694 300 

Vattenavrinning

• Även specialtillverkning.

Stuprör rund

ART. NR DIMENSION (MM) LÄNGD (M)

SR803 80 3

SR1003 100 3

SR1203 120 3

2. SKRUV,  M10 Längd

1. SVEP, 30x1,5 mm Längd

BESTÄLL DIREKT I WEBSHOPEN 
– Beställ direkt ur hela vårt 

standardsortiment på 
rostfriatak.se/shop

Vattenkupa

Svenskt svep 

• Kan levereras till samtliga 
rördimensioner.

ART. NR RÖR DIMENSION (MM)

VK80 80

VK100 100

VK120 120

ART. NR RÖRDIMENSION (MM)

SVEP80 80

SVEP100 100

SVEP120 120
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Takbrunnar

• Totallängd 300 mm. 

• Går att få i önskad rördimension 
och längd. Även specialmått. 

• Kan levereras med perforerad 
krage för papp/duk.

• Lövsil alternativt lövsilslock 
tillkommer.

• Finns som expansionsskarv till 
hängränna.

• Två skruvar för trä/råspont 
medföljer.

Takbrunn med  
fals/svetskrage, vertikal

Expansionsband, syrafast

Övrigt

• Totallängd från c/c kona till 
ytterkant: 350 mm. 

• Går att få i önskad rördimension 
och längd. Även specialmått. 

• Kan levereras med perforerad 
krage för papp/duk.

• Lövsil alternativt lövsilslock 
tillkommer.

• Kan levereras i önskad 
rördimension och längd.  
Även specialmått.

Takbrunn med  
fals/svetskrage, horisontell 

Rostfri takhatt

Mjuklod med fluss

Ilagningslock för reparation  
av rostfria tak

Rostfria klammer  
för sömsvetsning

Krabbor med distanshylsa  
för isolering

Rostfri klammerspik och skruv

ART. NR RÖRDIMENSION (MM)

RTMH75 75

RTMH100 100

RTMH110 110

ART. NR RÖRDIMENSION (MM)

TH100 100

TH125 125

TH160 160

ART. NR STORLEK

981 Rulle

ART. NR STORLEK I DIAMETER (MM)

Lock150 150

Lock270 270

Lock400 400

ART. NR RÖRDIMENSION (MM)

RTMV75 75

RTMV98 98

RTMV108 108

ART. NR
BREDD 
(MM)

TJOCKLEK 
MM

LÄNGD 
(MM)

982 400 0,5 6000

ART. NR HYLSLÄNGD (MM)

- 45

- 90

- 120

ART. NR STORLEK (MM)

- -

ART. NR STORLEK (MM)

Bleckskruv -

Skruv

Blindnit

BESTÄLL DIREKT I WEBSHOPEN 
– Beställ direkt ur hela vårt 

standardsortiment på 
rostfriatak.se/shop
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Gångbryggor Syrafast takstege

• Andra format på förfrågan, 
även specialtillverkning.

 ART. NR LÄNGD (MM)

TS 2400

NockräckeSyrafast snörasskydd

• Andra format på förfrågan, 
även specialtillverkning.

• Andra format på förfrågan, 
även specialtillverkning.

 ART. NR LÄNGD (MM)

SRS 2400

 ART. NR LÄNGD (MM)

NR 2400

ART. NR DIMENSION (MM) LÄNGD (MM)

GB 150 2400

Vi tillverkar taksäkerhet  
i syrafast rostfritt stål.Taksäkerhet

Stegar och bryggor
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Specialistkunskap
Rätt information gör att jobbet blir korrekt utfört. Att 
anlita oss som specialister borgar för ett rostfritt tak 
eller fasad som håller över tiden. Utan tidskrävande 
och kostsamt underhåll.

Försäljning av rostfritt stål
Rostfria Tak Sverige AB tillhandahåller allt inom söm-
svetsade rostfria tak, tätskikt samt fasader: plåt med 
tillbehör, maskiner och kunskap. 

Våra uppdragsgivare är främst byggindustrin och 
plåtslagare men även privatkunder och andra intres-
senter. Den samlade erfarenheten innebär ett stort 
kunnande och då hanteringen kräver en viss teknik 
bistår vi också med utbildning. 

Egen tillverkning
Vi tillverkar även specialanpassade produkter efter 
kundens önskemål som exempelvis rostfria gesims-
rännor, terrass- och balkonggolv. Likaså beslag och 
profiler till byggindustrin.

Mål och vision
Vår målsättning är att leverera högkvalitativa  
produkter och tjänster samt förmedla vår kärlek  
och kunskap om rostfritt stål till arkitekter,  
konstruktörer och plåtslagare. 

Rostfria Tak erbjuder alltid
• Försäljning av rostfritt tak, fasadmaterial, 

sömsvets utrustning och nödvändiga tillbehör

• Service av befintliga rostfria tak och fasader

• Kontaktförmedling till yrkesskickliga  
plåtentreprenörer för rostfria entreprenader  
runt om i Sverige

• Konsultation och starthjälp till plåtslagare och 
plåtslagerier

• Utbildning på plats i sömsvetsning av tak

• Hjälp vid uppstart av projekt

• Support per telefon eller mejl

Rostfria Tak har en mycket bred kunskap inom rostfria tätskikt 
med tekniska lösningar som kan vara till stor nytta i planerings-
stadiet. Därför erbjuder vi projekteringskonsultation som innebär 
hjälp med montering och maskinlära av svetsutrustning. 

Rostfria Tak: 
kunskap, utbildning 

och konsultation

BESTÄLL DIREKT I WEBSHOPEN – Beställ direkt ur hela vårt standardsortiment på rostfriatak.se/shop
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För information om utbildning och 
konsultation, kontakta: 

Fredrik Pettersson 08-778 03 05
E-post: fredrik@rostfriatak.se



14 Bild upplåten av Rimex FMH StainlessBild upplåten av Rimex FMH Stainless
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Golvet är
rummets
själ
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Ett praktexempel på den långsiktiga 
hållbarheten är Chrysler Building i  

New York som invigdes 1930. Trots stora 
luftföroreningar är byggnadens rostfria 

tak fortfarande i nyskick. Under alla år har 
det endast tvättats två gånger.



16 www.rostfriatak.se

Rostfria Tak Sverige AB
08-778 03 05

info@rostfriatak.se
www.rostfriatak.se

Adress
Hamringevägen 1

146 41 Tullinge

BESTÄLL DIREKT 
I VÅR WEBSHOP 
Beställ direkt ur hela vårt  
standardsortiment på

ROSTFRIATAK.SE/SHOP


