
TAKSYSTEM
B Y G G K O M P O N E N T E R

www.borga.se



BORGA TAKSYSTEM  
Made in Skara
Med Borga är det enkelt att byta tak. Förutom våra 

egentillverkade plåtprofiler och beslag säljer vi alla 

tillbehör som behövs för att installera en modern 

taklösning på din byggnad. 

Vår produktion är certifierad enligt Europeisk standard, 

vilket innebär att våra stålkonstruktioner, plåtprofiler 

och lättbalk är CE-märkta.

Produktion, centrallager och försäljning ligger i Skara, 

vilket gör att vi kan garantera leveranstider, pris och 

kvalitet på våra produkter. 

Köp taket på ett och samma ställe 
Borga taklösning erbjuder dig, förutom vårt breda 

sortiment av plåtprofiler och beslag, alla de produkter 

som krävs för att lägga ett komplett tak: lättbalk, 

regnvattensystem, taksäkerhet samt ett komplett 

sortiment för ett professionellt montage. 

Kolla också in våra kompletta vägglösningar.

EN 1090-1:2012

EN 10169:2011

EN 14782:2008



PLÅTTAK HÅLLER
Att välja plåt från Borga som ytskikt på  

ditt tak tycker vi är en självklarhet:

• Det är ekonomiskt, mycket yta för pengarna

• Har låg underhållskostnad och lång hållbarhet

• Monteras snabbt

• Underlättar för snön att rasa av

• Materialet kan återvinnas

Skeby energi 1200 m2 tak.

För mer information om våra garantier och certifieringar, se www.borga.se

Ytterlack

Primer

Passiviseringsskikt

Zinkskikt

Stålkärna

Zinkskikt

Passiviseringsskikt

Baksideslack

Garanterat lång teknisk livslängd
Vi köper in vårt råmaterial från ledande, etablerade stålproducenter och kan därför garantera teknisk 

och estetisk livslängd på våra takprofiler. Bra råvara in ger en bra slutprodukt, så enkelt är det. 

Slitstarkt ytskikt
Plåtens beläggning är uppbyggd i flera lager och avslutas med ett slitstarkt polyesterskikt som 

garanterar lång livslängd på yta och kulör. Färgsystemet är väl beprövat och skyddar mot korrosion.



BORGA TAKSYSTEM  Standardsortiment

Takprofiler för alla behov
Borga har lång erfarenhet av att producera plåtprodukter. Kvalitetssäkring av ytskikt och passform sker löpande för att  

kunna säkerställa ett exakt montage. Det mesta av vårt standardsortiment av trapetsprofilerad plåt produceras och distri- 

bueras från vår produktion och centrallager i Skara, vilket gör att vi kan garantera korta leveranstider och låga prisnivåer. 

16 standardkulörer
Borga har ett brett utbud av kulörer i färgsystem P30 på samtliga standardprofiler. Våra säljare hjälper dig med färgprover. 

Vit
9003

Ljusgrå
7035

Silver
9006

Grafitgrå
7011

Svart
9005

Beige
1015

Gul
1002

Ljusgrön
6011

Grön
6020

Ljusblå
5015

Klarblå
5010

Tegelröd
8004

Röd
3011

Mörkröd
3009

Brun
8017

Mörkbrun
8019

Kondenssydd DropStop, mot takdropp
För oisolerade tak kan vi belägga takplåtens undersida med en 

teknisk textil, Borga DropStopTM. Duken absorberar den kondens 

som bildas under takplåten och motverkar att det droppar 

från taket ner på produkter och golv. Duken har även en hög 

ljusreflekterande och ljuddämpande effekt.

BPD 18
Klassisk profil  
med träkaraktär.

Höjd 18 mm.

EKONOMI
Traditionell  
basprofil.

Höjd 18 mm.

ELEGANT
Pannprofil för  
villatak.

Höjd 26 mm.

SUPER 40
Modernt och  
stabilt uttryck.

Höjd 39 mm.

TR 45
För längre 
regelavstånd.

Höjd 43 mm.

TR 128
Högprofilerad, 
självbärande

Höjd 128 mm.

Täckbredd 1080 mm 

Täckbredd 1030 mm 

Täckbredd 1080 mm 

Täckbredd 1030 mm 

Täckbredd 950 mm 

Täckbredd 930 mm 



Takvattenavrinning 
för stort som litet tak
Borga erbjuder ett komplett sortiment 

av hängrännor med tillhörande rör- och 

hängkrokssystem. Vårt regnvattensystem är 

tillverkat enligt Europanorm nr 612 vilket gör 

det lätt att kombinera med andra fabrikat. 

Produkterna är väl dimensionerade för att tåla 

påfrestningar från väder och vind, snö och is. 

Standarddimensioner: 125 eller 150 mm. 

Material: Stålplåt belagd med slitstark 

polyester (P50-system). Garantitid 10 år.

Vit, silver och svart är lagerförda standardfärger.

Takreglar av 
lättbalk
Lättbalk tillverkas i vår egen 

anläggning. Vi erbjuder två 

standardprofiler, Z- och C-profil, 

och specialtillverkar profiler på 

förfrågan.

Beslag, standard och special
Utan beslag inget tätt tak. I vårt standardsortiment har vi  

alla typer av beslag: bleck, vindskivor, ventilerad nock osv.

Vår produktion i Skara kan även 

producera specialbeslag som 

kan beställas i samtliga Borga 

standardkulörer och tillverkas i 

0,5 mm stålplåt. 

Z-profil: Den profil som används mest i en 

väggkonstruktion. Profilen är formgiven för att 

kunna överlappas, vilket ger väggen en stabil 

konstruktion. Tillverkas i längder upp till 14 m. 

C-profil: Denna profil används i huvudsak 

för syll och kotlingar kring fönster och dörrar. 

Tillverkas i längder upp till 8,5 m. 

Special: På förfrågan och enligt kunds 

specifikation tillverkar vi även specialprofiler, som 

t ex S-profil. Tillverkas i längder upp till 8,5 m.

Samtliga profiler levereras måttanpassade enligt din 

beställning med förstansade hål, vilket ger ett snabbt 

montage på byggarbetsplatsen. 

Ytskikt P50 

polyester

Grundfärg

Metalliseringsskikt

Stålkärna

Vit
9003

Silver
9006

Grafitgrå
7011

Svart
9005

Tegelröd
8004

Röd
3011

Mörkröd
3009

Brun
8017

Mörkbrun
8019

Aluzink



BORGA TAKSYSTEM  Kompletterande produkter

Viktiga funktioner till ditt tak
Moderna miljöer kräver bra lösningar för ljusinsläpp, ventilation och taksäkerhet. På Borga kan 
vi hjälpa dig hitta rätt produktlösning för just ditt tak. Kanske vill du nyttja dagsljuset bättre, 
eller är taksäkerheten en kritisk funktion på ditt tak? 

Samtliga produkter är noga utvalda av oss på Borga och används i våra egna stålhallar. 

Ljusnock eller takfönster tar vara på dagsljuset i din byggnad. Vi har flera 

lösningar för olika funktionsbehov.

Borga kan även levererera och installera 

takduk som tätskikt. Lämpligt för platta 

tak på exempelvis industrier. 

Vårt kompletta sortiment uppfyller  

funktionskraven enligt BBR 2008.

Tätningsband Köldbryggebrytare Bättringsfärg Ventilationshuv

Diverse tillbehör till takmontage:

Gummistos

Ljusinsläpp Taksäkerhet

Turbovent, 

mekanisk 

frånluftsfläkt för 

ventilerad nock.



BORGA TAKSYSTEM  Kompletterande produkter

KÖP MONTAGET AV OSS
Vi monterar allt vi säljer. Våra montörer har lång erfarenhet av att färdigställa 
väggar, tak, fönster mm. vilket gör att vi kan garantera en snabb installation. 

Kvalitetssäkringen får du på köpet.

5 steg till ett nytt tak:
1   Kontakta våra säljare. De ger dig råd om vilka produkter  

 du behöver för din kompletta taklösning. 

2   Säljaren skickar dig en exakt offert.

3   Du lägger din order och får en leveransdag.

4   Produkterna levereras till byggarbetsplatsen.

5   Du eller Borga monterar fasaden.

Tillbehör för takmontage
I vårt standardsortiment erbjuder vi även 

de tillbehör som krävs för att montera 

klart ditt tak. 

Våra montagetillbehör är av hög kvalitet 

och används dagligen i våra egna 

stålhallar.

TakisoleringMembran mot vind och kondens. Diffusionstät plastfolie.

Fästdon för alla ändamål.

RING IDAG!
Kontakta våra säljare för råd 

0511-34 77 11



Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara 

Tel 0511-34 77 11 • mail@borga.se

Öppettider direktförsäljning: Vardagar 8-16

WWW.BORGA.SE

MODERNA BYGGSYSTEM  
FÖR MEDVETNA 
Borga är en svensk koncern som utvecklar, distribuerar och 

producerar stållhallar med tillhörande komponenter sedan 1973. 

Vårt huvudkontor finns i Skara och vi är etablerade i hela Europa. 

Med oss som leverantör kan du vara säker på att du gör en trygg 

affär. Du får säkra leveranser, hållbara lösningar och rätt priser.
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LEVERANSERVÅRT STANDARDSORTIMENT FINNS ALLTID I LAGER 


