
Perssons-luckan



VI GÖR JOBBET ENKLARE

Att lägga yttertak bör gå så fort som möjligt. Genom att 
välja råspontluckor istället för att lägga lösa brädor går 
det att spara mycket tid. Den grundmålade och mellan
strukna Perssonsluckan gör arbetet ännu mer effektivt. 

ETT SNABBARE SÄTT ATT JOBBA

Vi arbetar nära våra kunder för att kunna ta fram produkter som 
sparar tid och förenklar arbetet. Då går det inte att kompromissa 
med kvaliteten. Därför har vi genom åren investerat i den senaste 
tekniken för att både kunna erbjuda det som efterfrågas allra mest 
och specialprodukter som effektiviserar byggbranschen.

Perssonsluckan är ett exempel på detta. Istället för att lägga 
lös råspont bräda för bräda, kan även stora tak snabbt täckas  
med luckor av sammanfogad råspont. Utöver standardmått, kan  
Perssonsluckan även beställas i valfri längd eller enligt luckplan för 
att arbetet på plats ska bli riktigt enkelt, snabbt och effektivt.

Målning med kvalitetskontroll
Att måla sims/takfot är tidskrävande. På vår anläggning i Bergstena 
finns ett av Nordens modernaste målerier. Varför inte låta oss göra 
jobbet?

I våra målerier målas upp till 200 löpmeter virke i minuten, 
med full kontroll från början till slut. Varje färglager läggs på i exakt 
rätt mängd, innan trävarorna torkas i rätt temperatur, för att sedan 
packas och vara klara för leverans.

Perssonsluckan levereras grundmålad och mellanstruken vilket 
både sparar arbete och ger ett skydd mot fukt och påväxt.

Tidigare tillverkade vi 
500 000 m2 råspontluckor 
om året. Genom att inve
stera i en ny råspontluck

maskin fördubblar vi  
kapaciteten!

Visste du?

Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.
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Snabbare och mer effektiv takläggning
Det tar tid att lägga lös råspont bräda för bräda. Genom att istället välja färdiga råspont
luckor kan taket täckas på betydligt kortare tid. Med Perssonsluckan tar det inte lång 
tid att få huset tätt och skyddat från vädrets makter.

Grundmålad och mellanstruken lucka
Att måla sims/takfot är arbetsintensivt och tidskrävande. Låt oss göra det jobbet!  
I vårt stora moderna måleri blir Perssonsluckan grundmålad och mellanstruken med 
exakt rätt mängd färg och torkas sedan i optimal temperatur.

20 eller 23 mm tjocklek
Vi erbjuder Perssonsluckan i två olika tjocklekar för att kunna möta de krav olika tak
konstruktioner ställer på takets hållfasthet och stabilitet. Det byggmaterial som kommer 
från oss ska ha en kvalitet som håller för lång tid framöver.

Kvalitet som lönar sig
Projekt som går snabbt blir lönsamma. Om man inte kompromissar med kvaliteten, 
förstås. Genom att välja Perssonsluckan går det att spara många arbetstimmar på  
bygget, samtidigt som slutresultatet får en garanterat hög kvalitet. 

Beställ i önskad längd eller enligt luckplan
Perssonsluckan är 540 mm bred. Utöver de vanliga standardmåtten på 300 mm,  
i intervall på 2 400 – 5 400 mm, kan vi även leverera råspontluckor i exakt den längd 
som önskas, eller enligt luckplan. Allt för att göra arbetet effektivt.

Minskad risk för påväxt
Ett friskt tak är nödvändigt för att skydda huset och ge en bra inomhusmiljö under  
många år. Den målade Perssonsluckan gör inte bara jobbet mer effektivt, att råsponten  
är skyddad redan när den monteras minskar dessutom risken för påväxt.

På www.perssonstrateknik.se hittar du alltid aktuell information. QRkoden 
här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.
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RÅSPONTLUCKOR | PERSSONSLUCKAN

DIMENSION TRÄSLAG LÄNGD YTA YTBEHANDLING KLASS ANTAL/PKT

20x540 Gran Se hemsida Hyvlad  Grund + mellanstruken G4-3 50

23x540 Gran Se hemsida Hyvlad  Grund + mellanstruken G4-3 44

20x540 Gran Se hemsida Hyvlad  Grund + mellanstruken G4-2 50

23x540 Gran Se hemsida Hyvlad  Grund + mellanstruken G4-2 44



Perssons Träteknik, Bergstena Sågen 1, 441 92  ALINGSÅS, Växel: 032222 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.


