
Takstolar



Takstolar är viktiga. Är de felaktigt dimensionerade eller inte har rätt kvalitet kan 
resultatet bli katastrofalt. Därför är takstolar något som kräver stor yrkeskunskap. 
Den kunskapen har vi genom åren byggt upp i nära samarbete med våra kunder 
inom byggfackhandel och hustillverkare.

I konstruktionsfasen beräknas hållfastheten i konstruktionsprogrammet och 
resultatet blir en CAD-ritning i 3D som kan studeras ur varje vinkel. Därefter skickas 
filen till CNC-kapen som levererar delar med perfekt passform. I den rymliga takstols-
hallen sammanfogas sedan takstolarna med spikplåtar som märkts ut med laser för 
att placeras exakt rätt. Resultatet blir en takstol tillverkad enligt konstens alla regler. 

Teknik och kunskap ger 
hållfasta takstolar

På vår webbplats kan  
du göra en offertförfrågan 
för de vanligaste takstols- 
typerna. Fyll i måtten och 

skicka, så kommer en  
beräkning.

Visste du?



Vill man förenkla och spara tid för sina kunder gäller det att förstå varje del av 
processen. Från råvara till färdig byggnad. Det sättet att tänka har gjort att vi 
idag har den kunskap och teknik som krävs för att kunna erbjuda allt från  
konstruktion till produktion och logistik.

Vi förstår att det behövs ett genomtänkt flöde för att allt ska löpa effektivt 
på arbetsplatsen. Där rätt sak finns på rätt plats, just när någon behöver den. 
För att skapa det har vi lyssnat på hur snickarna vill ha det. För vem vet bättre 
hur arbetet kan förenklas, än de som faktiskt bygger med våra produkter?  
Det är också därför vi kan hjälpa till att lyfta takstolarna på plats på de färdiga 
vägg sektionerna med våra kranbilar.

  
Ett hållbart perspektiv 
i varje moment

Varje dag levereras  
nästan 400 kubikmeter 

virke till vår anläggning i 
Bergstena för att bli håll-
bara produkter till våra 

många kunder.

Visste du?



Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.

SKRÄDDARSYDDA TAKSTOLAR

I vår stora takstolshall tillverkas varje år ungefär 20 000 
takstolar. Ett litet garage eller en stor industrilokal?  
Vi skräddarsyr takstolar för alla slags byggnader enligt 
våra kunders önskemål.

DRA NYTTA AV VÅR ERFARENHET

Vi har arbetat med byggmaterial i trä sedan 1933. Det har gett oss en 
erfarenhet som våra kunder kan dra nytta av. Gedigen kunskap om 
såväl material som konstruktion och produktion av takstolar gör oss 
till en partner att lita på. Allt vi behöver veta är vilken sorts takstol 
som önskas och de olika måtten, för att våra konstruktörer ska kunna 
göra beräkningar och ritningar. När dessa är kontrollerade och god-
kända är allt redo för produktion. 

Det virke som används till våra takstolar är alltid CE-märkt och 
hållfasthetskontrollerat för att vi ska kunna garantera högsta kvalitet 
på de produkter vi levererar. 

I takstolshallen 
På vår 15 000 kvadratmeter stora anläggning ligger den rymliga tak-
stolshallen. Här arbetar utbildad personal i skift vid tre stationer för 
att kunna producera i takt med en ständigt ökande efterfrågan. 

Våra CNC-kapar levererar delar med perfekt passform vilket 
gör det möjligt att skapa även komplexa takstolar på ett effektivt sätt. 
Små som stora. Därför tillverkar vi idag takstolar till såväl småhus som 
kommunala fastigheter och äldreboenden. Upp till 24 meter långa. 

Medarbetare med snickarbakgrund och kunskap om konstruk-
tion ger oss möjlighet att vara flexibla och lösa de flesta utmaningar 
våra kunders uppdrag kan ställa oss inför. På det viset kan vi tillverka 
cirka 20 000 kompletta takstolar varje år. 



CE-märkta takstolar
CE-märkningen visar att produkten svarar mot hälso-, miljö- och säkerhetskraven inom EU. 
Vår takstolstillverkning är naturligtvis certifierad och genomgår kontinuerliga revisioner 
för att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Kvalitet att lita på
Vi tror inte på snabba klipp. Istället har vi valt att bygga långsiktiga relationer med  
ansvarfulla leverantörer, för att få råvaror av hög kvalitet. Virket kontrolleras sedan både 
visuellt och med hjälp av den senaste tekniken för bästa slutresultat.

Exakt passform
Våra CNC-kapar har en precision på 0,1 mm vilket gör att varje del får perfekt passform. 
Ingenting behöver justeras på arbetsplatsen. När takstolen lyfts på plats stämmer varje 
mått och arbetet går snabbt och blir effektivt.

Många olika utföranden
I vår takstolshall tillverkas takstolar av alla slag. Fackverk är den vanligaste modellen, 
men ramverk, saxtakstolar, mansard, pulpettakstolar, åsar och balktakstolar tillverkas 
också i stora mängder. Vi gör tak för alla byggnader. 

Skräddarsytt efter kundens behov
Ibland kräver projekt speciella lösningar av byggtekniska eller rent estetiska skäl. Då 
har vi kompetensen som krävs för att skräddarsy just den takstol som behövs. En synlig 
takstol med solfjäderform? Det löser vi!

Upp till 24 meter långa 
För att kunna leverera takstolar till allt från småhus till stora lagerlokaler har vi arbets-
stationer som kan producera upp till 24 meter långa takstolar. De färdiga takstolarna 
levereras med egna lastbilar eller av våra samarbetspartners.

ÅsarFackverk Balktakstol

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk
Mansard

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk

Ramverk

BÄRVERK OCH BJÄLKLAG
YTTERVÄGG “ENERGIVÄGG” - STOMME

Ytterväggar: Vägguppbyggnad utifrån:

 Valfri 21 mm träpanel liggande eller stående (Norrlandsfasad) med eller utan lock, 

 grundmålad samt mellanstruken i valfri kulör.

 28x70 mm spikregel, obehandlad.

 Klimatskiva 45 mm som utvändigt vindskydd.

 195 mm massiv, färdigkapad och urjackad regelstomme

 med 195 mm mineralullsisolering.

 0,2 mm åldersbeständig plastfolie, ångbroms vid våtrumsyttervägg.

 45 mm regel (installationsskikt) med 45 mm mineralullsisolering.

 11 mm OSB-skiva (b=1200 mm).

 13 mm gipsskiva i ergonomiutförande (b=900 mm).

Källarytterväggar och  Isolermur 350 mm med 100 mm cellplast på in- och utsidan, 

motfyllda ytterväggar:  150 mm betong i mitten (betong ingår ej). 

 Utvändigt: isodränskiva 100 mm. 

 Invändigt: 28 mm installationsskikt, 11 mm OSB-skiva och 13 mm gipsskiva.

PLATTA PÅ MARK 
 Grundmaterial: 400 mm kantelement, 300 mm cellplast och armering. 

 Projektering ingår. Betong ingår ej.

 

Golvvärme: Materialsats för golvvärme till platta, innehållande slang, 

 fördelare och termostater från Thermotech. Projektering 

 ingår.

VÄGGAR - STOMKOMPLETTERING

Ej bärande innervägg: Grovkapade reglar 45x70 mm.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

 Bärande innervägg: 45x95/120/145 mm färdigkapad regelstomme.

 11 mm OSB-skiva och 13 mm gips på båda sidor.

 45 mm isoleringsskiva i vägg.

STOMME - STOMKOMPLETTERING

Mellanbjälklag: 22 mm spånskiva, 220 mm bjälkar med

 95 mm stegljudsisolering, säkerhetsfolie,

 28 mm glespanel och gipsplank 60x120 cm.

Vindsbjälklag:  500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel

 och gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege. 

 Landgång av 22 mm råspont på vind.

Snedtak: Luftspaltsskiva, 360 mm lösull, 500 mm lösull om sax- 

 takstol, plastfolie, 28 mm glespanel, gipsplank 60x120 cm.

Hanbjälklag: 500 mm lösull, säkerhetsfolie, 28 mm glespanel, 

 gipsplank 60x120 cm. Vindslucka med stege.

YTTERTAK
STOMME - STOMKOMPLETTERING

Takstolar: Några exempel på olika takstolar som levereras färdigmonterade. Vår egna konstruktionsavdelning

 konstruerar huset efter önskemål och möjlighet och använder limträ, stålbalkar med mera  för att

  skapa ert drömhus. 

Underlagstak: Luckor av 20 mm råspont, underlagspapp, strö- och tegelläkt.

VÄGG- OCH TAKYTOR INOMHUS
Väggbeklädnad våtrum: Bad + wc/dusch, 15 mm plywood, 

 13 mm gipsskiva.

Väggbeklädnad övriga rum: 11 mm OSB, 13 mm gipsskiva.

Innertaksbeklädnad: Gipsplank 60x120 cm. 

 Obehandlad svanhalslist alternativt 

 obehandlad hålkälslist.

MONTAGEPAKET
Spik och skruv: Erforderligt fäst- och förankringsmaterial för 

 montering av huspaket.

Lim: För golvspånsskiva och invändig smyg.

Övrigt: Erforderliga förankringsjärn.

Ramverk Mansard Kuptakstol

Saxtakstol

Uppstolpad A-takstol Balktakstol

Fackverk PulpettakstolTakbalk

Saxtakstol Pulpettakstol



Ett effektivt sätt att arbeta är att utnyttja vårt koncept med färdigkapade 
stommar. Då konstrueras hela byggnaden med takstolar i ett CAD-program. 
Ritningen förs sedan över till en av våra CNC-kapar som levererar färdiga delar 
med utfräsningar för bärlinor och uppmärkta reglar. Resultatet blir en byggsats 
med perfekt passform.

Ingenting behöver mätas eller kapas på arbetsplatsen. Allt är rätt från  
början. I syll och hammarband är tre millimeter djupa spår infrästa för regel- 
verket, detsamma gäller för reglarna vid dörr och fönsteröppningar.  
Det gör jobbet enkelt!

Stommen i ett 
enklare byggsystem



På www.perssonstrateknik.se hittar du alltid aktuell information. QR-koden 
här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

ETT EFFEKTIVT ARBETSSÄTT

När varje del av stommen har exakt passform är det 
ingen konst att stomresa ett hus på kort tid.  
Perssons-stommen levereras med måttsatta ritningar 
där varje regel är uppmärkt. Det gör arbetet effektivt. 

KVALITET ATT LITA PÅ

Det virke som används till våra stommar och takstolar är alltid noga 
kontrollerat och av hög kvalitet. I vår certifierade sorteringslinje tas 
alla defekta delar bort och bara det bästa virket används till våra 
produkter. Råvarorna kommer alltid från hållbara leverantörer som vi 
byggt upp långvariga relationer med. Det är en bärande del i vårt sätt 
att tänka kring kvalitet.

Ett smart arbetsflöde
Varje Perssons-stomme kommer med måttsatta montageritningar.  
På dessa framgår exakt var varje numrerad regel ska placeras. Klart 
och tydligt. Något som sparar värdefull tid just där det behövs som 
bäst – på byggarbetsplatsen.

För att göra arbetet på byggplatsen ännu enklare och mer effek-
tivt paketeras varje vägg för sig. På det viset kan virkespaketen placeras 
så att det blir lätt att komma åt och att jobbet flyter på utan att någon 
behöver leta efter eller flytta på material.

En bättre arbetsmiljö
Inget behöver mätas eller kapas på plats. Allt passar. Varje bit går åt. 
Allt som behöver städas undan när jobbet är klart är emballaget.



Perssons Träteknik, Bergstena Sågen 1, 441 92  ALINGSÅS, Växel: 0322-22 95 90  
order@perssonstrateknik.se, www.perssonstrateknik.se

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som 
driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt 
med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera 
decennier investerat i den senaste tekniken. 

På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standard-
sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra 
kunder bygger vi en hållbar framtid.


