Byggnaden skyddas
snabbt för väderleksförhållanden.

Takarbete på hög höjd
minimeras, t.ex innertaket
och de målade utskiften är
klara för användning i elementen.

För takläggning är det
inte nödvändigt att lagra
väderkänsliga material
såsom isoleringsmaterial, bräder och skivor.

Isolerade element gör
att byggnaden kan
värmas omedelbart efter
installationen.

Leverans inkluderar
konstruktion,
tillverkning och
installation.

ONNI TAKELEMENTEN SKYDDAR SNABBT
ONNI takelement har bästa möjliga konstruktionsdesign: de är välventilerade och mineralullisolerade samt har en jämn ångspärr på innerytan.
Takelementen gör byggandet snabbt och kostnadseffektivt.

I traditionellt byggande av tak finns många steg på byggarbetsplatsen.
Årstiderna, byggnadens storlek och tidsschemat sätter sina gränser. Med
fabriksbyggt takelement kan byggnaden snabbt och kostnadseffektivt
värmas upp och skyddas mot väder.
ONNI takelementen ger kostnadsinbesparingar i t.ex i produktionshallar,
butiker, idrottshallar, ekonomibyggnader och bostadshus, i synnerhet då
det gäller tak på flervåningsbostadshus. Objekten kan vara både nya och
saneringsobjekt. Installationen av elementen går snabb, eftersom upp till
1000 kvadratmeter takelement kan installeras under en arbetsdag. På så
sätt kan tidskrävande, för dåliga väderleksförhållanden utsatta och farliga
takarbeten minimeras och lagring stora mängd byggmaterial som behövs
för taket kan undvikas.
Vi levererar alla typer av takelement med träram, med hänsyn till specifika
krav på leverans, såsom brandbestämmelser och ytmaterial. Baserat på
byggnadens ram kan takelementen installeras antingen i lutningens
eller i taknockens riktning.
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Vår leverans inkluderar även elementdesign. Planeringen bör utformas i
början av byggprojektet , eftersom det träkonstruerade elementet kan ge
märkbara kostnadsinbesparingar. Vi levererar takelement i hela Finland,
även färdigt installerade.

ONNI TAKELEMENTENS
TEKNISKA INFORMATIONA


Längden på elementen är normalt 8 till 21 meter
och bredden är ca 2,5 meter. Längre element
kan produceras, då transporterna är nästan den
enda begränsande faktorn.



Takelementen monteras på byggnadens
stödram.



Typiskt nedre ytmaterial är ett plåt, målad gipsskiva eller akustikskiva.



Då PVC eller filt används som takmaterial, är
den installerad på elementet redan på fabriken.
På plåt eller tegeltak konstrueras underlagstaket
samt bär- och ströläkt färdigt.



De genomförningar som krävs för VVS-teknik
(t.ex. rökavloppshål) samt regnskydd kan
konstrueras till de element som redan finns på
fabriken.

