
BENDERS TILLBEHÖR BETONG

Vi är speciellt måna om att du skall finna originaltillbehör i betong som är speciellt fram-

tagna för att passa till våra normalpannor. Genom att använda våra tillbehör i betong 

säkerställer du passform och överensstämmelse i färg. Mer information om montage fin-

ner du i våra monteringsanvisningar och på vår hemsida.

Luftningspanna Palema Valmklocka KryssnockPlankryss

Gavelpanna Palema höger Gavelpanna Palema vänster

Pultpanna Palema Gavelbeslag betong

Manzardpanna Palema

Halvpanna Palema

Betongdel för avloppsluftare och 
genomföringar Palema

Palema 2-kupig 
takpanna

Exklusiv 1-kupig 
takpanna

Carisma platt tak-
panna

Takprydnad tupp

Halvpanna Carisma

Valmklocka med fals slut

Genomföringspanna
Carisma

Avloppsluftare  
Carisma

Europanna Carisma

Valmklocka Carisma

Slutnock

Nockpanna med fals

T-nock början

Börjannock

Nockpanna rak

T-nock slut

Börjanvalm

Nockpanna CarismaBörjan-, valm- och 
slutnock Carisma

Börjannock med fals

Slutnock med fals T-nock början
med fals

T-nock slut
med fals

Genomföringspanna
Palema

Avloppsluftare  
Palema

Kryssnock Carisma

Gavelpanna Carisma 
höger

Gavelpanna Carisma 
vänster

Gavelpanna Carisma 
halv höger

Gavelpanna Carisma 
halv vänster

Plankryss Carisma T-nock Carisma

Avloppsluftare med hatt i plåt

Komplett avloppsluftare i plåt. Ställbar upp till 
45 gr. taklutning. Passar till 75 och 110 mm 
rör. Underbeslag krävs vid lätt underlagstak.

Avloppsluftare i betong Palema

Komplett avloppsluftare i betong som matchar 
pannans färg. Passar till 75 och 110 mm rör. 
Underbeslag krävs vid lätt underlagstak.

Avloppsluftare i betong Carisma 

Komplett avloppsluftare i betong som matchar 
pannans färg. Passar till 75 och 110 mm rör. 
Underbeslag krävs vid lätt underlagstak.

Avloppsluftare i lertegel Hansa

Komplett avloppsluftare i lera som matchar 
pannans färg. Passar till 100 och 125 mm rör.

Avloppsluftare i lertegel Tvilling

Komplett avloppsluftare i lera som matchar 
pannans färg. Passar till 100 och 125 mm rör.  

Avloppsluftare i lertegel Piano

Komplett avloppsluftare i lera som matchar 
pannans färg. Passar till 100 och 125 mm rör. 

Genomföringspanna i betong Palema 

Komplett panna med svart gummistos för 
genomföring 20-50 mm. Underbeslag krävs vid 
lätt underlagstak.

Ventilationshuv i plåt

Ø125/160 mm. Komplett isolerad huv för 
mekanisk ventilation såsom ex. vis köksfläkt. 
Ställbar upp till 45 gr. Underbeslag krävs vid 
lätt underlagstak. Inkl adapter.

Genomföringspanna i betong Carisma

Komplett panna med svart gummistos för 
genomföring 20-50 mm. Underbeslag krävs vid 
lätt underlagstak.

Genomföringspanna i plåt

Komplett plåtpanna med lös gummistos för 
genomföring 30-60 mm. Håltagning valfri 
plats.Underbeslag krävs vid lätt underlagstak

Loft Luft i plast Palema 

Komplett självdragshuv till ej inredda 
vindsutrymmen. Underbeslag krävs vid lätt 
underlagstak.

Sky Vent i plast Palema

Komplett självdragshuv till inredda vindsut-
rymmen. Passar till 75 och 110 mm rör. 
Under-beslag krävs vid lätt underlagstak.

BENDERS VENTILATION/GENOMFÖRING

Bärläktsteg  

Steg för tillträde på tak under 4 meter 
fasadhöjd. Häktas runt panna och bärläkt.

Kopplade taksteg  

Enkelt montage av fast takstege på alla tak. 
Godkänd för infästning av säkerhetslina. 
Monteras med infästningsskena.

BENDERS TAKSÄKERHET

Glidskydd för stege  

Förhindrar stege att ramla. Passar alla tak. 
Komplett med infästningsskruvar.  

Snöglidhinder

Skydd  mot snöras. Används under 4 meter 
fasadhöjd. Enkelt snabbmontage.

Bärläktssteg Kombi  

Passar alla profiler, både betong och lertegel. 
Ställbar bredd. Används till fasadhöjd max 4 
meter, ersätter fast stege.

Snökrok  

Enkel krok för skydd mot snabb snöglidning. 
Häktas enkelt runt takpanna.

Takbrygga

För säkert tillträde till nock och serviceställe på 
taket.

Säkerhetskrok för livlina

Infästningssystem för livlina att montera i bärande 
konstruktion

Snörasskydd/Snörasskydd Entré 

Förhindrar snöras och kan användas som 
fotstöd vid högre fasadhöjder. 3-rörsgrind. 
Används även ovanför entré, fästs då tätare med 
fler konsoller.

Nockräcke  

För fastsättning av livlina vid nock och takfot.

Taklucka  

Kondensisolerat lock. Dagmått 600x900 mm. 
Inklusive plisseplåt.

Snöglidkrok Beta

Snöglidhinder mot takras. Häktas på 
takpannaen utan övrig infästning. Snöglidkrok 
Beta är universal, 

Nock o Valmtätningsrulle 

Tätar och ventilerar valm och nock. Finns i 
bredder 300 mm  och 370 mm. 5 meter. per 
rulle.

Ventinock  
Tätar och ventilerar nock. 0,9 m täckande 
längd. 2,2 stk / löpmeter nock. Finns endast för 
2-kupiga betongtakpannor. 

Doldis

Ventilerar dolt utrymme under underlagstaket 
Komplett med förmonterade skruv.

Nocktätningsremsa

Remsa för tätning mellan nockpannor. 

Skorstenstätning Premium Flex 

Lättmonterad EPDM-tätning med helklistrad 
baksida och förstärkt med aluminiumnät inuti.
Bredd: 300 mm och 450 mm. Längd: 5 meter.

Ränndalstätning  
Tätar vid ex. ränndalar och överplåtar. 
Klisterkant för enkelt montage. 1 meter.

Fågelband 
Tätar och förhindrar fåglar att bygga bo vid 
takfot. 1 meter eller 5 meter.

Ventilerat fågelband  

Tätar och förhindrar fåglar att bygga bo vid 
takfot. Ökar takfotens höjd 25 mm. 1 meter.

Tätningskloss Carisma 

Används som gaveltätning. Klistras i torrt 
väder.

Ränndalsbeslag  
Används för att minimera skador i ränndalen 
speciellt i snörika område. Monteras som stöd 
mot linjen med sågade passbitar.

Bygel Carisma 

Lyfter Carisma nockpanna för ventilering och 
tätar även skarven. Används vid läggning av 
nockpanna kant i kant.

Dold avrinningsplåt Carisma 

Används mot vindskiva för vattenavrinning.

BENDERS TÄTNING/LUFTNING

Nockbrädshållare  
Ersätter nockplanka. Ställbar i höjd för snabbt 
montage.

Stormclips

För fastsättning av takpannor. Låser 
överlappande panna i nederkant. Används alltid 
till Exklusiv takpanna.

Nockklammer  
För fastsättning av nockpannor vid vindutsatta 
lägen. Låser nockpannan i båda ändar.

Rostfri spik  

För fastsättning av takpannor. 
Kamspik 3,1 x 75 mm.

Rostfri skruv  

För nockpanna använd: Nockskruv 4,2 x 60 mm
Nockskruv med gummipackning 4,2 x 60 mm
Lång nockskruv med gummipackning 4,5 x 80 mm 
För takpanna använd: Skruv 4,8 x 75 mm Palema
Skruv 4,5 x 50 mm, Carisma

Takfotsklammer  
100 st/pkt. Fäster pannan vid svåra lägen vid 
takfoten.

Nockklammer till nockpanna 
universal

För montering av nockpanna till Hansa, 
Tvilling och Piano.

Sidofalsklammer 
För fastsättnings av Falsat lertegel.

Palema Easy Clip  

Lättmonterat stormclips, inga verktyg behövs. 
Kan förmonteras på läkt. Finns för 25 mm och 
50 mm läkt.

BENDERS INFÄSTNING

Diagonalclips 
För fastsättnings av Falsat lertegel. Finns för 
25 mm och 45 mm läkt.

 

BENDERS TAKTILLBEHÖR


