En ny favoritt
for norske tak

MORE POWER TO YOUR ROOF

Monier er stolte av
å introdusere: Nova!
Vår nye tegltakstein Nova tar vare på det beste fra gamle
tegltradisjoner, samtidig som den har alle fordelene til
en moderne teknisk teglstein. I tillegg er den prisgunstig!

Nova utfyller sortimentet vårt, både i form og funksjon. Det
er en enkeltkrum teknisk tegltakstein som rommer alle våre
siste nyvinninger. Resultatet er en teknisk avansert tegltakstein som er svært enkel å legge, tåler det skandinaviske
klimaet og bare blir vakrere med årene.
Og det til en god pris.

”
”

Dette sier noen av personene bak Nova:
Nova er en meget moderne takstein, spesialprodusert
for Skandinavia med alle viktige krav til design, farge
og tekniske egenskaper. Dessuten er den lett å legge!
Dominik Schiller, fabrikksjef Karstädt

Det er gøy å kunne presentere en moderne takstein
med klassisk snitt, spesialutviklet for Skandinavia.
Til tross for at den er enkeltkrum, er den sterk og stabil
og tåler at man går på den. Nova er også lett
å legge i rette linjer – en perfekt renoveringsstein!
Gunnar Solhaug, Senior Technical Consultant – Monier Norge

”
”

Mange av kundene våre er profesjonelle takleggere, og Nova
er utviklet for å innfri deres høye krav. Det betyr ikke at den
er vanskelig å legge for deg som privatperson – snarere tvert
imot! Nova gjør jobben enkel, rask og økonomisk for både
proffer i store produksjonsprosjekter og privatpersoner ved
f.eks. renovering av et eksisterende tak.

Nova får høyeste karakter i Moniers vind- og regntunnel.
Den klarer flere runder med forskjellige regn- og vindforhold og kraftig regn, 70 liter per minutt, ved svært
lav helling.
Uwe Diefenbach, vindtunneloperatør, Technical center Tyskland

Nova har en overlegen finish fordi den presses i gips-former, noe
som gir en glatt og fin overflate. Den er lett å legge, takket være
interlockingen som tillater variabel lekteavstand. Sammen med
Nova finnes det også et komplett tilbehørssortiment; innfesting,
ventilasjon, tettingsprodukter og taksikkerhetsprodukter.
Nick Day, designer, Technical center UK

Gjennomtenkt
i alle detaljer
Inspirasjonen til taksteinprofilen er hentet fra gammel håndlaget
tegltakstein. Jevnt avrundet toppbølge og smal ås gir taket et
tradisjonelt utseende.

Utformet for
høy stabilitet.

Variabel lektavstand.
Spor som gir rette linjer,
raskt og enkelt.

Forborrede hull plassert
for bratt/vertikal montering
og enkel montering
av taksikkerhetsutstyr.

Vannlås for høy
vanntetthet.

Spesialkonstruert
sidedrenering.

Pen og slitesterk overflate.

Stiligere design med
avsmalende ås.

Støtte som
minimerer håndteringsmerker ved transport.
Åpen vannlås for best
mulig vannavrenning.
Skyggekanter for å gi et
lett utseende på taket.

Leveres i fempakning på
europall. Letthåndterlig hele
veien: transport, takløft,
fordeling og legging.

Uslåelig valgfrihet
De siste årene har Monier lansert en serie nyutviklede og moderne tekniske
tegltakstein for norsk og skandinavisk arkitektur. Teknisk sett er de alle i
toppklasse og fungerer med både tradisjonelle og moderne byggemetoder.
Utseendet er det som varierer i denne serien. Fra tradisjonelt til nyskapende.
Velg din favoritt! Du finner hele sortimentet vårt på www.monier.no
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