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Gröna tak som håller
För S:t Eriks spelar miljön roll på riktigt. För oss är det viktigt att hela tiden ha ett
hållbart tänk. S:t Eriks tak har alltid en grön insida, oavsett den faktiska färgen på
utsidan.
Både lerteglet och betongen tillverkas av naturliga och många gånger lokala
råvaror. Det enda tillsatsmedel vi använder i betongen är vanlig gulsåpa som är
tillverkad av svensk skogsråvara. Det är tåliga långlivade material som håller i
många år framöver – lerteglet kan hålla i närmare hundra år. Därför behöver taken
sällan bytas ut och vi kan spara både resurser och transporter. Och du kan bygga
så att det verkligen håller.
För att ytterligare minska vårt ekologiska fotavtryck arbetar vi kontinuerligt med
att ta fram betong som är mindre belastande för miljön. Att vi nu dessutom kan
erbjuda lertegelpannor med integrerade solceller känns som ett steg i helt rätt
riktning. Och när tak eller enstaka pannor väl behöver bytas kan de få nytt liv som
utfyllnadsmaterial i mark eller betong.

I takpaketet ingår allt						37
Välj en certifierad takläggare					38
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Nibra enkupig lertegelpanna,
blank svart

Val av tak vid renovering

Val av tak vid nybyggnation

Även om både betong och lertegel är material som
håller i många år kan enstaka pannor eller hela taket
behöva bytas ut.
När du renoverar är det bra att utgå från huset som
helhet. Material och form ska harmoniera med husets
övriga uttryck. Hör också med kommunen om det finns
några restriktioner kring färg, form och material på
pannorna.

När du bygger nytt har du alla chanser i världen att välja
det du gillar bäst. Vi stöttar dig gärna med kunskap och
tips om vilket tak som passar bäst till ditt hus. Vi kan
också förmedla kontakten till ett flertal referenshus,
där du kan se pannorna på plats. Kom bara ihåg att
undersöka om det finns några särskilda restriktioner i
byggnadsplanen som du behöver ta hänsyn till t.ex. om
det bara är vissa färger eller material som får användas
just här.

Var noga med att kontrollera konstruktionen som ska
bära takpannorna. Vi rekommenderar att du tar hjälp
av en fackman som kan fastställa om taket behöver
förstärkas. Vid byte av ett lätt tak, till exempel plåt eller
eternit, kan takstolarna behöva förstärkas.

Det är viktigt att takkonstruktionen bär pannornas
vikt. En takpannas vikt kan variera beroende på dess
fuktupptagning. Se därför till att du tar hjälp av en
fackman som kontrollerar att konstruktionen verkligen
håller.

Nibra enkupig lertegelpanna kombinerar tradition med
modern högteknologi på ett fantastiskt sätt. Det ger
en takpanna med ett klassiskt uttryck och massor av
produktfördelar, till exempel den högglansiga ytan som
gör den extremt tålig.

Att välja tak
Att lägga tak kan upplevas stort och svårt. Något de
flesta av oss inte gör mer än en gång i livet, om ens det.
Vi guidar och tipsar dig gärna hela vägen till ditt färdiga
tak. För att välja rätt är inspiration viktigt. Börja se dig
omkring! Vad har andra för tak? Hur ser det ut där du
bor? Vad gillar du? Vad gillar du inte? Bläddra i magasin, bildgoogla och åk ut till våra duktiga återförsäljare
för att se pannorna i verkligheten. Ta med en provpanna hem gratis? Alla tycker vi olika och det är viktigt att
du hittar ett tak du verkligen trivs med och som också
passar bra ihop med husets övriga uttryck och karaktär.
För att göra det lite enklare tipsar vi längre fram om
vilken panna som passar för respektive tak.

Betong eller lera?
S:t Eriks började tillverkning av hållfast lertegel redan
1912 och tillverkningen av tåliga betongpannor som
startade 1962 pågår än idag. Om du ska satsa på betongpannor eller lertegel är till stor del en smaksak.
Båda varianterna är tillverkade av naturmaterial som
håller i vårt nordiska klimat.

Inspireras!
Bläddra i magasin, åk ut till
våra duktiga återförsäljare för
att se pannorna i verkligheten.

Somliga tycker att lertegelpannor är vackrare, mer levande i sin karaktär och att det åldras på ett finare sätt.
Det är en takpanna med lång livslängd, ibland upp till
100 år.
Betongpannan är lätt att lägga och det blir ett kostnadseffektivt val. Betongpannor har kortare livslängd än
lertegel men kan fungera bra ända upp till 60 år.

BRA MED BETONG
· Tålig
· Lätt att lägga
· Prisvärd
BRA MED LERTEGEL
· Traditionell karaktär
· Håller färgen
· Lång hållbarhet
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Mjöbäck tvåkupig betongpanna, blank, tvåfärgad

Betongtakpannor

6
Mjöbäck tvåkupig betongpanna, blank, svart
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Ytbehandlingar betongtakpannor

Våra betongpannor
är genomfärgade
för att ge ett
naturligt utseende.

S:t Eriks betongpannor finns med olika ytor som både
framhäver ett visst utseende och samtidigt förser ditt
tak med viktiga egenskaper. En ytbehandlad panna är
mer motståndskraftig mot mossa och annan påväxt,
vilket gör att den behåller sitt utseende över tid.
Mjöbäck – OBEHANDLAD
Den obehandlade pannan är tillverkad av genomfärgad
betong vilket gör att dess yta är rå och matt. Den matta
färgen ger också ett naturligt utseende även som ny.
Mjöbäck – MATT
Den matta pannan är genomfärgad vilket gör att den
håller sig välbevarad länge, utan att bli solblekt. Den
speciella ytbehandlingen ger ökad tålighet och färgintensitet.

Betong är ett tåligt material som består av
sand, cement och vatten. För att takpannorna ska bli genomfärgade tillsätter vi även
färgpigmentet järnoxid.

Mjöbäck – BLANK
Den blanka pannans främsta kännetecken är den vackra lystern. Hemligheten sitter i ytbehandlingen och dess
sammansättning av bindemedel och färg. Detta ger en
blank panna med ökad tålighet.

Betongtakpannor från Mjöbäck sedan 1962
På bruket i Mjöbäck tillverkades den första betongpannan 1962. Produktionen av hållfasta och tåliga betongpannor har fortsatt sedan dess. Med naturliga material
tar vi fram pannor som står pall för det nordiska klimatet.
Betong har använts av människan i tusentals år och är
ett synnerligen tåligt och hållfast byggmaterial. Vi har
takpannor med olika ytbehandlingar och i många olika
färger, allt för att både lyfta fram och skydda ditt hus
på bästa sätt.

har svårt att få fäste. Färgerna är klassiska takfärger
som harmonierar med både omgivning och husfasad.

Vad ska jag välja?

Ekeby – HÖGBLANK
Ekeby högblank är en panna med kvaliteter helt i en
klass för sig. Dess UV-beständiga, hårda ytskikt har
hydrofobiska egenskaper där alger och mossa har svårt
att få fäste. Färgerna är klassiska som harmonierar med
både omgivning och husfasad.

Vi kan guida och tipsa utifrån vår långa erfarenhet och
expertis. Och vill du se referenshus med taket du funderar på, är du välkommen att kontakta oss så kan vi
hjälpa dig.

Betongpannor är lätta att lägga. Formatet gör att läggningen går lätt och den exakta passformen gör skarvarna tätare. Resultatet är att pannorna ligger stadigt på
taket och mindre skräp letar sig in under takpannorna.
Det finns behandlade och obehandlade betongpannor.
De obehandlade är tillverkade av genomfärgad betong
och ytan är rå och matt. De ytbehandlade pannorna är
mer motståndskraftiga mot mossa och annan påväxt,
vilket gör att de behåller sitt utseende under en längre
tid.
Ekeby är en betongpanna, helt i en klass för sig. Dess
UV-beständiga, hårda ytskikt har hydrofobiska egenskaper som kan liknas vid billack, där alger och mossa
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Viktigt skydd!
Ytbehandlingen på betongen förhindrar kalkutfällningar och
påväxt av mossa och alger genom att porerna i betongen
täpps till. Ytbehandlingen ger ett viktigt och effektivt skydd,
även om det ännu inte finns någon ytbehandling som till 100
procent håller påväxt och smuts borta.

9

originalet
sedan
1962!

Mjöbäck tvåkupig betongpanna
Sedan 1960-talet har betongpannan från Mjöbäck gett viktigt skydd till mängder av svenska hus. Det moderna falssystemet gör det lätt att lägga taket tätt
och fuktsäkert. Precis som den enkupiga Mjöbäckspannan, bidrar den tvåkupiga till god ventilation i takkonstruktionen. Här kan du välja bland många
färger och ytor.

Obehandlad
Färg:
Matt ytbehandling
Färg:
Blank ytbehandling
Färg:
Högblank ytbehandling
Färg:
Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 14 grader
Åtgång st/m2: 8,9
Vikt: ca 4,1 kg/st

Vi har allt du behöver till ditt nya tak
Vi har fullt sortiment på taktillbehör och hjälper dig så att
du får allt du behöver till just ditt tak.
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Mjöbäck tvåkupig betongpanna, obehandlad, blyertsgrå

11

Mjöbäck tvåkupig betongpanna

Mjöbäck tvåkupig betongpanna

Obehandlad

Blank ytbehandling

Antik Röd/svart

Blyertsgrå

Cementgrå

Tegelröd

Ljusgrå

Tegelröd

Röd

Nougatbrun

Mellangrå

Antracit

Svart

Tvåfärgad Tegelröd/brun

Matt ytbehandling
Grön

Brun

Tegelröd

Svart
Tvåfärgad Nougatbrun/svart
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Mjöbäck enkupig betongpanna
Med sitt klassiska utseende upprätthåller den enkupiga takpannan nordisk
tradition, samtidigt som dess egenskaper är uppdaterade för att ge optimal funktion. Den speciella ytbehandlingen ger både ökad tålighet och
färgintensitet.

Matt ytbehandling
Färg:

Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 14 grader
Åtgång st/m2: 14,3
Mått: 400 mm x 240 mm
Vikt: ca 3 kg/st

Tegelröd

14
Mjöbäck enkupig betongpanna, matt, tegelröd

Svart
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Toppklass!
Ekeby tvåkupig betongpanna
Ekeby är vår premiumpanna i betong. Ytskiktet är specialutvecklat med
en hård och vattenavvisande yta, vilket gör att minimalt med fukt blir
kvar i pannan och den hårda ytan gör det svårt för mossa och alger att få
fäste. Ytskiktet är dessutom UV-beständigt. Färgerna är klassiska och passar därför de flesta hustyper.

Matt ytbehandling
Färg:

Högblank ytbehandling
Färg:
Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 14 grader
Åtgång st/m2: 8,9
Vikt: ca 4,1 kg/st

Högblank ytbehandling

Tegelröd
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Betongtakpannorna tillverkas i vår fabrik i Mjöbäck

Mellangrå

Svart
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Lertegelpannor

18
Mjöbäck
Nibra
enkupig
enkupig
betongpanna,
lertegelpanna,
halvblank,
obehandlad,
tegelröd
naturröd
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Ytbehandlingar lertegelpannor
S:t Eriks lertegelpannor finns i flera former. Med
olika ytbehandlingar kan du dessutom framhäva
ett visst utseende och samtidigt förse ditt tak med
viktiga egenskaper. En ytbehandlad panna är mer
motståndskraftig mot mossa och annan påväxt, vilket
gör att den behåller både utseende och form över tid.
OBEHANDLAD
Den här pannan är precis som den låter, obehandlad.
Det ger den ett naturligt utseende och den typiskt
röda tegelfärgen kommer till sin rätt.
MATT – ENGOBERAD
Efter att pannan ytbehandlats med engobering,
en färgad lerslurry, bränns den. Engobering är en

Formen, färgen och ytan du väljer på ditt lertegel
sätter stor prägel på hela husets uttryck.

motståndskraftig ytbehandling mot yttre påverkan.
BLANK – ÄDELENGOBERAD
Samma teknik som matt engoberad panna, men här tillsätts även glas för att ge ett effektivt ytskydd som ger
en halvblank yta.

Nibra och Nelskamp
Lertegel, det ursprungliga materialet?
Tegelpannor i lera är en sann naturprodukt som fortfarande tillverkas i hantverksmässig anda. Tegelpannorna
bränns i ugn och får sin naturliga rödfärg av järnoxid
som oxideras vid bränningen. Äkta lertegel bleknar aldrig utan färgen sitter i materialet. Ett äkta lertegeltak är
en investering som håller länge.

Nibra, när du verkligen
bryr dig om form och färg
Vi har förlagt vår produktion av lertegel till det tyska
bruket Nibra. Med de senaste tillverkningsteknikerna
och den fina Westerwald-leran tillverkar vi vackra,
hållfasta keramiska lertegelpannor av högsta kvalitet.
Alla Nibrapannorna är dubbelfalsade för att sluta
extra tätt. De finns i en mängd olika färger och
ytbehandlingar.

20

Nelskamp, klassiskt lertegel –
helt nya egenskaper
I snart 100 år har Nelskamp i Tyskland försett mängder
av tak med lertegel. S:t Eriks skapar nu den möjligheten
även för svenska hem och det nordiska klimatet. Med
blandlera och den keramiska leran från Westerwald,
tillverkar Nelskamp formpressade, ofalsade
lertegelpannor. Den speciella metoden resulterar i fina
takpannor med en exakt form och ökad hållfasthet,
som är mycket enkla att lägga. Nelskamp är ofalsat och
obehandlat.

Falsat och ofalsat

HÖGBLANK – GLASERAD
Glasering med kvartsglasyr ger det absolut bästa skyddet. En behandling som endast går att göra på lera
av riktigt hög kvalitet och ger en panna som är unik.
Glaseringen ger en högblank panna med djup färg.

Att välja ytbehandling
Vilka funktioner vill du att tegelpannan ska ha?
Vad har du för stil på huset?
Ytbehandlingen ska både skydda och lyfta
fram ditt hus.

Den ofalsade lertegelpannan har lång tradition i Sverige och många föredrar den fortfarande tack vare dess vackra formspråk.
Av estetiska skäl kan det i äldre bebyggelse
ibland vara ett krav av kommunen att använda just den här typen. Falsat tegel är lättare
att lägga och ger tätare fogar. Nibra är falsat
tegel och Nelskamp är ofalsat.
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Nelskamp enkupig lertegelpanna

Nelskamp tvåkupig lertegelpanna

Den ofalsade tegelpannan har lång tradition i Sverige och av estetiska skäl är
det många som fortfarande föredrar den. För att klara det nordiska klimatet
har vi uppdaterat pannan och gjort den hårdare så att den bättre står emot
fukt. Med klackarna på baksidan ligger den dessutom stabilare med andra
ofalsade pannor, vilket leder till tätare tak och väsentligt snabbare läggning.

Med spår till clips och skjutbarhet på hela 60 mm har vi skapat snickarnas
favorit – en tvåkupig lertegelpanna som är lika enkel att lägga som en
betongpanna. Tack vare att varje panna pressas i sin form, vakuumsugs
innan den torkas och bränns är pannorna också mycket formstabila.
Pannan varken skalar sig eller fryser sönder eftersom den har en fuktupptagning på under 3 %.

Matt
Färg:

Matt
Färg:

Passar för taktyper:

Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 22 grader

Minsta taklutning: 14 grader

Åtgång st/m2: 16.5

Åtgång st/m2: 13,3

Vikt: ca 3 kg/st

Vikt: ca 3,64 kg/st

nyhet!
snickarens
favorit

Naturröd

Ett
klassiskt
val

Naturröd
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Mörk naturröd
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En klassisk lertegelpanna gör sig fint i en äldre bebyggelse.

En klassisk lertegelpanna gör sig fint i en äldre bebyggelse.

extra
stor!
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Nibra enkupig lertegelpanna

Nibra enkupig lertegelpanna, extra stor

Nibra enkupig lertegelpanna är en dubbelfalsad, lättlagd panna med traditionellt utseende som passar väl för både äldre hus och vid nybyggnation.
Tack vare de högt liggande falsarna blir den mycket tät.

Nibra extra stor är en något större panna. Det gör att du sparar både
tid och läkt eftersom antalet pannor per kvm är färre och läktavståndet
större. Att den är stor gör att den lämpar sig bäst till större tak.

Obehandlad
Färg:

Obehandlad
Färg:

Matt ytbehandling (engoberad)
Färg:

Matt ytbehandling (engoberad)
Färg:

Halvblank ytbehandling (ädelengoberad)
Färg:

Halvblank ytbehandling (ädelengoberad)
Färg:

Passar för taktyper:

Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 12 grader

Minsta taklutning: 12 grader

Åtgång st/m2: 13,9

Åtgång st/m2: 10,3

Vikt: ca 3.5 kg/st

Vikt: ca 4,2 kg/st

Obehandlad, naturröd

Matt, rödbrun

Blank, mandelbrun

Blank, bordeaux

Matt, svart

Högblank, svart

Obehandlad, naturröd

Matt, rödbrun
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med
flexibelt
läktavstånd

Nibra enkupigt flacktegel

Nibra tvåkupigt flacktegel

Nibra flacktegel är en dubbelfalsad och lite annorlunda tegelpanna. Den
gör att taket framstår som mera plant med en kupa på 15 cm. Det ger ett
lugnt tak där de lodräta linjerna dominerar helhetsintrycket.

Branschens största lertegelpanna! Nibra tvåkupigt flacktegel har samma
egenskaper som den enkupiga men den har även ett flexibelt läktavstånd
som gör den ytterst lättlagd. (64 mm skjutbart på längden)

Obehandlad
Färg:

Obehandlad
Färg:

Matt ytbehandling (engoberad)
Färg:

Matt ytbehandling (engoberad)
Färg:

Halvblank ytbehandling (ädelengoberad)
Färg:

Halvblank ytbehandling (ädelengoberad)
Färg:

Passar för taktyper:

Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 12 grader

Minsta taklutning: 12 grader

Åtgång st/m2: 12

Åtgång st/m2: 6

Vikt: ca 3.5 kg/st

Vikt: ca 3.5 kg/st

Obehandlad, naturröd

Matt, rödbrun

Blank, svart

Obehandlad, naturröd

Matt, rödbrun

BRANSCHENS
STÖRSTA PANNA!

Matt, svart

Blank, svart
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Nibra plattegel
En helt platt dubbelfalsad tegelpanna som ger ett stilrent tak med strikt,
enkel och elegant karaktär, som passar modern arkitektur. Nibra plattegel
kan läggas i halvförband vilket ger ett spännande liv i taket.

Obehandlad
Färg:
Matt ytbehandling (engoberad)
Färg:
Halvblank ytbehandling (ädelengoberad)
Färg:
Passar för taktyper:

Minsta taklutning: 12 grader
Åtgång st/m2: 10

28

Obehandlad, naturröd

Matt, rödbrun

Blank, metallic

Blank, svart

Matt, mörkgrå
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Lertegel med solceller

nyhet!
30
Nibra solcellspanna, svart

31

passar
alla typer
av tak!

nyhet!
Framtidens solcellstak redan idag
Nibra solcellspanna är en revolutionerande taknyhet – en vacker och
hållbar lertegelpanna med integrerade solceller som gör att det äntligen
är möjligt att ha solceller på taket utan att göra avkall på dess utseende.
Med solceller får du lägre kostnader för el, minskar utsläppen av koldioxid
och höjer värdet på din fastighet.

Lika effektiv som marknadens
bästa panel
Nibra är S:t Eriks lertegelpanna med integrerade solceller. I varje panna finns två solceller som tillsammans kan
generera upp till 9 watt. Eftersom pannan har samma
mått som en Nibra lertegelpanna behöver man bara
lägga just så många plattor som behövs för önskad
energiproduktion, sedan kan resten av taket läggas
med vanliga Nibra lertegelpannor. Resultatet blir ett
tak som ser ut som ett klassiskt lertegeltak, men som
är lika effektivt som de bästa solcellspanelerna på
marknaden.
Solcellspannan bygger på Nibra enkupig flacktegel
som tillverkas i Tyskland. Solcellerna har utvecklats, tillverkas och monteras på pannan i Holland.

Enkel installation
Varje solcellspanna har två stycken anslutningskablar med TÜV-godkända kontakter. När pannan läggs
kopplas den ihop med intilliggande panna och nätet av
solcellspannor kopplas sedan till en växelriktare. I övrigt
är läggningen likadan som med vanliga takpannor, så
jobbet är enkelt för en certifierad takläggare.

Möjlighet att bli självförsörjande
När solen strålar på solcellen uppstår en elektrisk
spänning mellan framsidan och baksidan av cellen

Obehandlad naturröd

i form av likström. En växelriktare omvandlar likströmmen till växelström så att elen kan användas
i huset.

Blank svart

900 miljoner i statligt solcellsstöd

SMIDIG DAGLIG ANVÄNDnING

Under perioden 2018–2020 har regeringen avsatt drygt
900 miljoner kronor till investeringsstöd för solceller.
Stödet är 30% och man ansöker om statligt solcellsstöd
via sin lokala länsstyrelse.

Solcellspannor
ger likström
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Växelriktare omvandlar
till växelström

Övervakningsportal
via internet
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Takskiffer

nyhet!
34
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nyhet!
Takskiffer med 100 års garanti

takskiffer ger
taket ett
unikt uttryck

Med takskiffer får du ett levande och vackert tak som skiftar i nyans beroende av väder och ljus. Takskiffer är miljövänligt och tack vare sin naturliga resistens mot alger och mossa är det mycket enkelt att underhålla.
Naturmaterialet skiffer håller i 200 år och på vissa takskiffer är garantin
hela 100 år.

Samaca Classic

Samaca 49

Castillo

Lugano

Nordskiffer grön Nordskiffer grön Nordskiffer röd

Welsh Slate
Dark Blue Grey
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Samaca 55

Nordskiffer grå

Welsh Slate
Heather Penrhyn
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I takpaketet ingår allt
Eftersom det räcker långt att bara fundera på material,
form, färg och yta när det gäller takpannor, så har vi
tagit fram ett komplett takpaket för resten av arbetet.
I takpaketet ingår allt. Luftningspanna, nockpanna,
ränndalstätning, fågelband, ventilationshuv, nockskruv,
T-nock, valmklocka och takpannekrok är sådant som du
inte behöver tänka på – vi ser till att alla delar du behö-

Välj en certifierad takläggare
ver till ditt tak finns med.
Men takpaketet underlättar också för takläggaren. Om
du väljer takpaketet kan takläggaren arbeta mycket effektivare. De tar hand om allt och behöver inte oroa sig
för att något saknas längs vägen, vilket sparar både tid
och pengar. Med takpaketet får du dessutom en fullständig kundgaranti.

Eftersom det räcker långt bara att fundera på material,
form, färg och yta när det gäller takpannor, så har vi
tagit fram ett komplett takpaket för resten av arbetet.
I takpaketet ingår allt. Luftningspanna, nockpanna,
ränndalstätning, fågelband, ventilationshuv, nockskruv,
T-nock, valmklocka och takpannekrok är sådant som du
inte behöver tänka på – vi ser till att alla delar du behö-

ver till ditt tak finns med.
För att komma igång erbjuder vi en kostnadsfri konsultation med en S:t Eriks-certifierad takläggare. De
gör då en besiktning på plats och kan guida dig i valet
av ditt nya tak och hjälpa till med planeringen. När ni
tillsammans lagt ordern kan du snart se fram emot dina
nya takpannor. I paketet ingår även leverans, besiktning
och godkännande vid överlämning.

För att komma igång erbjuder vi en kostnadsfri konsultation med en S:t Eriks-certifierad takläggare. De
gör då en besiktning på plats och kan guida dig i valet
av ditt nya tak och hjälpa till med planeringen. När ni
tillsammans lagt ordern kan du snart se fram emot dina
nya takpannor. I paketet ingår även leverans, besiktning
och godkännande vid överlämning.

.

För att få ett komplett och säkert tak behövs en mängd olika tillbehör.

AllT
du behöver
i en låda

Taktillbehören levereras i en praktiskt låda som är lätt att ta med upp på taket.
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Att välja tak är inte helt enkelt; det kan vara svårt att veta vad
man ska välja och vad som är vad. Vi på S:t Eriks har tillverkat
takpannor i många år och bidrar gärna med kunskap och tips
för att underlätta ditt val.
På bruket i Mjöbäck tillverkades den första betongpannan
1962. Produktionen av hållfasta och tåliga betongpannor har
fortsatt sedan dess. Med lera från Europas bästa lertäkt i
Tyskland tar vi fram vackert lertegel av högsta kvalitet med
utmärkt hållfasthet.
Med naturliga material tillverkar vi pannor som står pall för
det nordiska klimatet. Nu kan vi dessutom erbjuda lertegel
med integrerade solceller!
I den här guiden kan du läsa om betong och lertegel, former,
färger och ytbehandlingar – sådant som skyddar ditt tak och
lyfter fram ditt hus på bästa sätt. Vi hoppas att den gör det
både enklare och roligare att välja rätt tak för just ditt hus.
Under 2018 satsar vi lite extra på att underlätta hållbara val:
Produkter och metoder måste möta höga krav på socialt och
miljömässigt ansvarstagande.

S:t Eriks AB
Telefon: 0771 - 500 400
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E-post: info@steriks.se
www.steriks.se

