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Levande, grönt tak  
av sedumväxter 

Sedumtak, Veg Tech AB

 
Skiftar i främst grönt, rött, 
gult, brunt beroende på 
ålder och årstid.

Ca 50 kg.

Ja. 

 
+ Miljövänligt, binder väts-
ka, dämpar buller, binder 
luftföroreningar, isolerar. 
– Tungt, ställer stora krav 
på tätskikt och avvattning. 

Över 100 år under goda 
förhållanden.

Levande och vackert, kan 
anläggas färdigt eller sås.

 
550–650 kr, monterat och 
klart, inkl frakt. 350 kr om 
du lägger själv.

Takpannor i stål  
och aluminium

Plannja Royal, Plannja AB

 
Finns i ett flertal kulörer.

 
 
Stål ca 5 kg, alu ca 2 kg.

Ja. 
 

+ Låg vikt, lätt att han-
tera och transportera, 
går snabbt att lägga, få 
skarvar.

– Låter när det regnar (går 
att isolera bort).

 
Lång livslängd, under-
hållsfritt ca 25 år.

Aluminium påverkas inte 
av salta vindar och passar 
vid kusten.

150–250 kr.

Shingel/asfaltpapp

 
Isola Takshingel från Isola 
AB

Svart, grått, tegelröd, an-
tikbrunt samt grönt i olika 
mönster och nyanser. 

7,65–10 kg.

Ja.

 
 
+ Lätt att arbeta med, 
täckta skarvar, stormsä-
kert, tål stora påfrestning-
ar, låg vikt.

– Kräver visst underhåll. 

 
 
Minst 30 år, normalt 50 år.

 
Bra gör-det-själv-tak.

 
 
150 kr.

Takpapp/Asfaltmatta 

 
Baros Selvbygger 14, 
Isola Platon

Gråsvart.

 
 
Ca 3 kg.

Ja.

 
 
+ Låg vikt, lätt att lägga, 
bra på platta tak.

– Känsligt för åverkan, 
noggrann skarvning krävs.

 
 
 
Cirka 30 år, behöver un-
derhållas efter ca 15 år.

Asfaltmatta finns i många 
prisklasser, även självhäf-
tande samt röd.

Från 70 kr (enklare tak-
papp från 35 kr).

Panna av stålplåt med 
stenkross på ovansidan 

Decra, Icopal AB

 
Kristallsvart, svart, tegel-
röd, antikröd, antikgrå.

 
6,7 kg.

Ja.

 
 
+ Låg vikt, tyst, smidigt, 
tar liten plats vid transport. 

– Kan vara otympligt  
med stora pannor,  
ca 0,5 kvm/st.  

 
 
30 års produktgaranti.

 
Finns även med blank yta.

 
 
200 kr.

Gummiduk  

Alkorplan, Renolit

 
Grå, grön m fl.

 
 
1,5 kg.

Nej. 
 

+ Minimalt underhåll, 
snabbt att lägga, låg vikt.

– Känsligt mot åverkan, 
kan ej lägga själv.

 
 
 
Cirka 35 år.  

 
Passar bra på låglutande 
tak, många färgalternativ, 
återvinningsbar.

350 kr, lagt och klart, 
(pris varierar beroende på 
takets utformning).

Guide: Tak

Typ av tak

 
Produktnamn  
och tillverkare 

Färgalternativ 
 
 

Vikt per kvm

Går att lägga själv  

 
Plus & minus

 
 
 
 
 
Livslängd 

 
 
Övrigt 

Cirkapris per kvm*

Betongpanna 

 
Monier Roofing AB

 
Tegelröd, röd, svart, ljus-
grå, mellangrå, mörkgrå, 
brun, antikröd.

Ca 34 kg.

Ja. 

 
+ Stort urval färger och 
utföranden, lätt att byta 
enstaka pannor, mossa 
fäster inte så lätt, minimalt 
underhåll, frostsäker.

– Något tyngre än tegel. 
Bleks med tiden.

30–50 år, produktgaranti 
10–15 år. 

Finns med ytbehandling 
med 30 procents längre 
hållbarhet för färgen.

Från 75 kr.

Taktegel 

 
Vittinge tvåkupigt klassiskt, 
Monier Roofing AB

Naturröd.

 
 
Ca 30 kg.

Ja, dock inte lika enkelt 
som falsade taktegel eller  
betongpannor.

+ Miljövänlig naturprodukt, 
hållbart, passar in i kultur-
landskapet, åldras vackert, 
lätt att byta enstaka pannor.

– Tungt, begränsat färg urval, 
kräver noggrann läggning, 
mossa får lättare fäste.

Över 100 år.

 
Ganska lätt att få tag på 
begagnat. Tegel finns även 
glaserat samt svart.

200 kr.

Takprofil/pannplåt 

 
Trend, Plannja AB

 
Finns i ett flertal kulörer.

 
 
Ca 5 kg.

Ja. 

 
+ Låg vikt, lätt att han-
tera och transportera, 
går snabbt att lägga, få 
skarvar.

– Låter när det regnar (går 
att isolera bort).

 
Mycket lång livslängd, 
underhållsfritt ca 25 år.

Bra på blåsiga, utsatta 
ställen

 
200–350 kr.

* Priset avser produkten på bilden, inklusive moms, men kan variera stort mellan olika företag och produktvarianter. 
Arbete, undermaterial och frakt ingår ej.


