


FLEXPLÅT – DET NYA ALTERNATIVET
SPECIAL ÄR VÅR STANDARD – Vi tillverkar alltid undertak och fasader i metall, på beställning, vilket 
gör att special är vår standard. Allt måttanpassas så att du får en lösning för dina önskemål. Vi anpas-
sar oss efter dig, inte tvärtom. Våra metalltak och fasadsystem blir i dialog med dig ditt designtak och 
din drömfasad.

FRI RÅDGIVNING KRING SMARTA LÖSNINGAR – Ibland står du inför knepiga konstruktionsut-
maningar. Då hjälper vi dig att ta fram smarta lösningar. Med vår flexibla produktion finns det ofta 
konstruktioner som gör att du kan spara pengar i projektet. Tveka inte att höra av dig när du står inför 
en konstruktionsutmaning. Stor som liten. Standardtak som designtak. Undertak i metall såväl som 
fasader i metall.

INSPIRERAS I VÅRT SHOWROOM – På Etage1 kan du uppleva några av våra designade undertak och 
få rådgivning av kunnig personal. En utställning för dig som är intresserad av design och funktionalitet. 
Låt dig inspireras!



TRE FÖRDELAR MED VÅRA SYSTEMTAK:
DESIGNFRIHET – Är du trött på standardmått? Eller behöver du 
anpassa ditt undertak efter andra takinstallationer?  Inga problem, vi 
fixar det. För systemtak såväl som för designtak. I stort sett varje kom-
ponent i våra metalltak kan måttanpassas, vilket gör att våra undertak 
kan skräddarsys efter dina önskemål. 

Du väljer själv vilken metall kassetterna ska tillverkas i. Aluminium, plåt 
eller varför inte koppar? Vi tar fram släta kassetter eller perforerar 
enligt dina önskemål. Och vill du hellre använda sträckmetall, så går 
det utmärkt. 

SERVICEVÄNLIGT – Till skillnad från många andra metalltak är våra 
metalltak lätta att demontera. Kassetterna hänger nämligen i sin bär-
profil istället för att sitta fastklämda i en klämprofil. Det gör servicear-
betet till en enkel match. För systemtak såväl som för designtak.

ENKLARE MONTAGE – Våra metalltak monteras betydligt snabbare 
än många andra metalltak. Det kommer av att vi alltid använder smar-
ta lösningar för bärverkskonstruktion. 

”Alla sa nej, förutom Flexplåt. De kom ut och 
testade lite idéer på plats, två dagar senare hade 

de tagit fram provkassetter till undertaket.” 
ABI NAJAFI - ROSENBERGS ARKITEKTER



SKAPA DRÖMTAK OCH  
FASADER I METALL
I snart 60 år har undertak och fasader byggt på 
system med standardmått. Detta vill vi ändra 
på. Våra serier Flex-systemtak och fasadsystem 
låter dig skapa unika undertak och fasader in 
i minsta detalj. Våra Flex-lösningar är flexibla, 
anpassningsbara och enkla att hantera. 

”De är oerhört flexibla och specialbeställningar 
går jättesnabbt. Eftersom de är sprungna ur 

undertaksbranschen har de samma tänk som vi.”
PETER HOLMBLAD - RÖNNMARKS UNDERTAK



IKEA – Fasadkassetter i IKEA:s färger.

TÄBY CENTRUM – Fasad av sträckmetall med 
ljusskenor i rostfritt material. Insprängda 
hattprofiler med belysning.

URBAN DELI – Frihängande luftigt innertak i 
obehandlad sträckmetall av aluminium.

ODENPLANS NYA TUNNELBANESTATION – Specialtak i välvda etage med integrerad belysning.

HALLUNDA CENTRUM – Enhetlig och upplyst miljö. Undertaket lyfter fram accentkulörerna som målats på 
väggarna som delvis belyses genom en ovanliggande armatur.

MALL OF SCANDINAVIA – Taksystem för 
en välkomnande entré, som bjuder på ett 
färgsprakande skådespel.

SAS RADISSON BLUE – Upplyst entré till hotellet 
med sträckmetallsnät och en exklusiv lackering.

SKANSKAS HUVUDKONTOR – Undertak med 
specialperforering i form av Skanskas logotyp 
samt belysning. 

TOLV STOCKHOLM – Servicevänligt innertak, med 
kassetter i flera dimensioner och en kraftig hålbild.

OAXEN KROG & SLIP – Sträckmetallskassetter på 
vägg med bakomliggande ljudabsorbenter som gör 
att ljudmiljön i lokalen blir behaglig.
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Aluminium     -    Koppar    -    Mässing     -    Bly    -     Zink     -    Stål    -    Brons   -    Rostfritt    -    i plåt och pro�ler

www.cgt.se              08-5056 58 00

 

Flexplåt AB
Studiovägen 8
135 48 TYRESÖ
08-580 00 500
www.flexplat.se
kundservice@flexplat.se

Vårt showroom
Etage1
Rosenlundsgatan 40
118 53 Stockholm
Kontakta oss för att  
boka en tid!

”Jag fick alltid direkt återkoppling på mina frågor 
och kände att Flexplåt var med under projektets 

olika faser. Jag är så nöjd med resultatet.”
GUNILLA ANGERSJÖ - INREDNINGSDESIGNER

Skanna QR-koden 
för att läsa mer på 

vår hemsida.


