
Komplett sortiment för 
takgenomföringarTakgenomföringar

Plannja PRO Husfabriker



Delarna som 
skapar helheten!

Plannja Originaltillbehör är tillverkade för att ditt tak och din takav-
vattning ska hålla i längden. I vårt stora sortiment hittar du allt från 
takprofiler och takgenomföringar; takstegar och gångbryggor; bleck 
och beslag; skruvar och tätband; ventilation och energisystem. 

Alla tillbehör är framtagna för att fungera ihop på bästa sätt. 
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1   Fasadplåt

2   Takgenomföring

3   Fönsterbleck

4   Vindskivebeslag

5   Nock

6   Väggbleck

7   Solpaneler

8   Tak

9   Takavvattning

10   Takfotsbeslag

11   Ventilationshuv

12   Taksäkerhet

13   Underlagstak

14   Ränndalsplåt

Tätningsband, Fästelement, Avloppshuv, Ventilationssystem

Delarna som 
skapar helheten!
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Ventilationshuvar och  
avloppsluftare för alla typer av tak

Plannja tillverkar anpassade ventilationshuvar och avloppslufta-
re till respektive takpannor och profiler som ger en tät och estetsisk 
lösning för alla typer av tak. Merparten av alla tak har behov av 
ventilations huvar eller avloppsluftare som avslutning ovan tak på en 
byggnads ventilations- eller avloppssystem.  
 Plannja Takgenomföringar är enkla att montera och justera efter 
olika taklutningar.  

VATTENSÄKER MONTERING VID PLÅTTAK

Produkterna ska kompletteras med 
övergångsplåtar, anslutning mellan 
genomföringen och nock, för vattensäker 
montering.
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VENTILATIONSHUV TREND 475

VENTILATIONSHUV PLANNJA PROFILER

VENTILATIONSHUV PAPPTAK

Plannja Ventilationshuvar används vid takanslutningar för avluft ventilation samt avluft imkanal/köksfläkt. Tillverkas i rördimension 160mm, 
dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans. Kondensisolerad rörskål med brandklass EI-15. Går att beställa till dimension Ø200.

Ventilationshuven är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Leverans innefattar:
Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
Boardbeslag

Ventilationshuven är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:
Typ 1: Royal
Typ 2: Flex, Regent, Modern, Pannplåt samt 20-105

Leverans innefattar:
Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
Boardbeslag

Ventilationshuven anpassas efter taklutning med hjälp
av underhuven.

Leverans innefattar:
Isolerad huv
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Underhuv vinkelrät
Underhuv taklutning
(Taklutning anges vid beställning)

VENTILATIONSHUV BETONG OCH LERTEGEL

Ventilationshuven är ställbar för taklutningar mellan 
14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av 
marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges 
vid beställning.

Leverans innefattar:
Isolerad huv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Boardbeslag

Anpassningar för andra profiler samt speciallösningar mot förfrågan.

VENTILATIONSHUVAR
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KOMBIHUVAR

KOMBIHUV BETONG OCH LERTEGEL

Plannja Kombihuvar används vid takanslutningar för uteluft och avluft vid ventilationssystem med FTX-aggregat. En tät vägg och separerade luftkanaler 
 skiljer luftriktningarna åt. Tillverkas i rördimension 160mm, dimensionsförändring 160>125mm medföljer vid leverans. Kondensisolerad rörskål med brand-
klass EI-15. Går att beställa till dimension Ø200.

Kombihuven är ställbar för taklutningar mellan 14–45°. Finns 
anpassad till de flesta varianter av marknadens betong och 
lertegelpannor. Panna anges vid beställning.

Leverans innefattar:
Isolerad kombihuv med ställbar överdel
Underbeslag med gummitätning
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Boardbeslag

Kombihuven anpassas efter taklutning med hjälp av underhu-
ven.

Leverans innefattar:
Isolerad huv
Skruv, dimensionsförändring och montageanvisning

Tillbehör:
Underhuv-dubbel vinkelrät
Underhuv-dubbel taklutning
(Taklutning anges vid beställning)

KOMBIHUV PAPPTAK

Anpassningar för andra profiler samt speciallösningar mot förfrågan.

Bilden visar exempel på ett FTX-system. Kombihuven 
tar in uteluften i blå kanal och avluften lämnar huset i 
brun avluftskanal. Toppen på kombihuven är vändbar 
för spegelvänd projektering.
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AVLOPPSLUFTARE

AVLOPPSLUFTARE PLANNJA PROFILER

AVLOPPSLUFTARE TREND 475

AVLOPPSLUFTARE BETONG OCH LERTEGEL

AVLOPPSLUFTARE PAPPTAK

Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Avsedd för:
Typ 1: Royal
Typ 2: Flex, Regent, Modern, Pannplåt samt 20-105

Leverans innefattar:
Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
Boardbeslag

Plannja Avloppsluftare används vid luftning av avloppsledningar i bostäder. För anslutning till rördimensioner 75–110mm.

Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar upp till 45°.

Leverans innefattar:
Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock
Boardbeslag

Avloppsluftaren är ställbar för taklutningar mellan
14–45°. Finns anpassad till de flesta varianter av mark-
nadens betong och lertegelpannor. Panna anges vid 
beställning.

Leverans innefattar:
Avloppsluftare
Underbeslag med gummitätning
Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:
Boardbeslag

Avloppsluftaren anpassas efter taklutning med hjälp
av underhuven.

Leverans innefattar:
Avloppsluftare
Flexibel plastslang för anslutning 75 alt 110mm rör
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:
Underhuv vinkelrät
Underhuv taklutning 
(Taklutning anges vid beställning)

Anpassningar för andra profiler samt speciallösningar mot förfrågan.
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Takluckor för alla typer av tak

Plannja tillverkar takluckor anpassade för alla typer av tak. Takluck-
an skapar en passage till tak som saknar yttre möjligheter att smidigt 
ta sig upp. Plannjas takluckor fungerar både som upp- och nedstig-
ningsluckor då lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål.
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TAKLUCKOR

Taklucka med bakstycke i EPDM-duk. Vänsterhängd 
som standard. Finns anpassad till de flesta varianter av 
marknadens betong och lertegelpannor. Panna anges 
vid beställning.

Går att beställa som högerhängd. 
Går att beställa med plåtbakstycke.

Leverans innefattar:
Taklucka med underbeslag
Låsanordning
Skruv och montageanvisning

Tillbehör:
Isoleringssats

TAKLUCKA PLANNJA PROFILER

TAKLUCKA BETONG OCH LERTEGEL

TAKLUCKA PAPPTAK

Plannja Takluckor används för att skapa åtkomst till taket på ett smidigt sätt. Lås monteras ut- eller invändigt efter eget önskemål, anpassat efter 
användsningsområde. 

Vänsterhängd som standard.
Går att beställa som högerhängd.

Leverans innefattar:
Taklucka med underbeslag
Låsanordning
Skruv

Tillbehör:
Isoleringssats
Nockstöd
Övergångsplåt L-1000, monteras upp till nock

Leverans innefattar:
Taklucka med låsanordning
Skruv
Träsarg
Beslagssats för låsning av papp

Tillbehör:
Isoleringssats

OBS! Vid montering på modern eller trend skall även
4 stycken nockstöd per lucka beställas.

Anpassningar för andra profiler samt speciallösningar mot förfrågan.

Vy framifrån.

Kompletterande information finns på Plannjas hemsida.

Vy framifrån.
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VENTILATIONSBESLAG MED NÄT

Plannjas Ventilationsbeslag med nät används för att på ett smidigt sätt få cirkulation på luften
i takstolsfacken, för att förhindra fukt och mögel. 

Leverans innefattar:
Ventilationsbeslag med nät

TAKGENOMFÖRING FÖR TFSR

Takgenomföring anpassad för Systemairs Takfläkt TFSR. Går att anpassa för samtliga Plannjas 
tak samt de flesta av marknadens betong- och lertegelpannor.

Leverans innefattar:
Isolerad takgenomföring med fäste för kopplingsdosa
Underbeslag med gummitätning
Skruv och montageanvisning
(Kopplingsdosa ingår i fläktpaket)
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ÖVRIGA GENOMFÖRINGAR

UTELUFTSINTAG

Plannja Uteluftsintag används som luftintag vid FTX-system. Monteras enkelt på yttervägg och 
har ett grovmaskigt nät som skydd för smådjur.

Standardkulör: vit
Tillvalskulörer: silver, svart, mörkröd

Leverans innefattar:
Uteluftsintag med galler
Skruv

TAKGENOMGÅNG |  ANSLUTNINGSPLÅT

Takgenomföring framtagen i syfte att förenkla montaget av din bostadsventilation. Genom-
gången är anpassad till våra olika alternativa FTX-aggregat och möjliggör kanaldragning ovan
innertak. När väggen, där FTX-aggregatet ska placeras, är målad och klar hängs aggregatet 
upp och ansluts med flexibla aluminiumrör. Finns i modeller anpassade till samtliga Systemair’s 
bostadsaggregat samt Frånluftsvärmepump Nibe 750 med flera.

Leverans innefattar:
Genomföring
Skruv

VENTILATIONSBESLAG TREND 475

Plannjas Ventilationsbeslag Trend 475 används för att på ett smidigt sätt få cirkulation på luften
i takstolsfacken, för att förhindra fukt och mögel.

Leverans innefattar:
2-delat ventilationsbeslag



 
 

ÖVERGÅNGSPLÅT T YP 2 L-1000

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.
Avsedd för ventilationshuv typ 2 och avloppsluftare typ 2.

ÖVERGÅNGSPLÅT T YP 1 L-1000

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.
Avsedd för ventilationshuv typ 1 och avloppsluftare typ 1.

ÖVERGÅNGSPLÅT TAKLUCKA T YP 1/2 L-1000

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas taklucka typ 1/2 och nock. 

ÖVERGÅNGSPLÅT TREND 475 L-1000

Övergångsplåt för montering mellan Plannjas takgenomföring och nock.
Avsedd för ventilationshuv Trend 475 och avloppsluftare Trend 475.
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ISOLERINGSSATS TAKLUCKA

Isoleringssats för isolering av taklucka.

BOARDBESLAG

Används som förstärkning vid montering av underbeslag på tunna undertak.

Utföranden: 
Boardbeslag ventilationshuv
Boardbeslag avloppsluftare

NOCKSTÖD TREND 475

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 475. 

NOCKSTÖD TREND 275

Nockstöd för infästning av nockplåt på Plannja Trend 275.

TILLBEHÖR
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UNDERHUV TAKLUTNING

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.
Används vid taklutningar 9-45°, taklutning anges vid beställning.

UNDERHUV VINKELRÄT

Färdig underhuv vid montering av ventilationshuv eller avloppsluftare för papptak.
Används vid taklutningar 0-8°.

UNDERHUV-DUBBEL TAKLUTNING

Färdig underhuv vid montering av kombihuv för papptak.
Används vid taklutningar 9-45°, taklutning anges vid beställning.

UNDERHUV-DUBBEL VINKELRÄT

Färdig underhuv vid montering av kombihuv för papptak.
Används vid taklutningar 0-8°.
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ISO 9001 ISO 14001

Plannja Steinwalls, Fröderydsvägen 17, 574 73  Landsbro. Tel 010-516 14 30. Fax 010-516 14 10.  

www.plannja.se

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.
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