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Nu även 
som opal
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Vi reserverar oss för ev. tryckfel och förbehåller oss rätten att ändra utseende pga. löpande produktutveckling. 
Se vår hemsida www.halle.se för mer information om våra produkter.



Uterum, carport eller bara en enkel redskapsbod?

Våra takskivor och ljusinsläpp
Vår översikt över takplast och ljusinsläpp hjälper dig att snabbt hitta rätt produkt för ditt projekt. Ta till exempel gärna 
en närmare titt på vår kanalplastskiva Halle Isolux som finns i tjocklekar upptill 32 mm. Vi kan dessutom stoltsera med  
Växthusplast PET och PET Plan som är Sveriges mest miljövänliga takplastskivor – 100% återvinningsbar! Ja, vi har takski-
vor och ljusinsläpp av plast för alla områden. Kolla själv!

 Halle Isolux
Material: Polykarbonat
Färg: Transparent, opal och rök
UV-skydd: Ja
Bredd: 1050/1250 mm
Längd: Upp till 6 m
Tjocklek: 10/16/32 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

 Halle Polysol
Material: Polykarbonat
Färg: Rök
UV-skydd: Ja
Bredd: 1070 mm
Längd: 2,0/2,5/3,0…/5,0 m
Tjocklek: 0,8 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

 Halle Lux
Material: Glasfiberarmerad polyester
Färg: Transparent (standard)
UV-skydd: Nej
Bredd: 800-1100 mm
Längd: Upp till 8 m
Tjocklek: 1-2 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

 Halleplattan
Material: Glasfiberarmerad polyester
Färg: Transparent och opal
UV-skydd: Ja
Bredd: 1140 mm
Längd: 2,0/2,5/3,0…/6,0 m
Tjocklek: 1 mm
Kvalitet: «««««  

Lagervara:          Beställning:

 Halle Akryl
Material: Akrylplast
Färg: Glasklar
UV-skydd: Nej
Bredd/Längd: 1 x 2 m
eller 1,2 x 0,6 m
Tjocklek: 3 mm
Kvalitet: «««« 

Lagervara:          Beställning:

 Halle Entré
Material: Polykarbonat
Färg: Transparent
UV-skydd: Ja
Bredd: 1260 mm
Djup: 955 mm
Tjocklek: 1,3 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

 PET Plan
Material: Polyetentereftalat (PET)
Färg: Transparent
UV-skydd: Ja
Bredd/Längd: 1 x 2 m
eller 1,2 x 0,6 m
Tjocklek: 1,0 mm
Kvalitet: ««««
Lagervara:          Beställning:

Uterummets
favorittak!

Bästa val
till carport
och altan!

Made in Sweden 
100% svensk kvalitet

NYHET

Made in Sweden 
100% svensk kvalitet

Inglasning
och vindskydd

(ej till tak)

Inglasning
och vindskydd

(ej till tak)

 Halle Polysol
Material: Polykarbonat
Färg: Opal
UV-skydd: Ja
Bredd: 1070 mm
Längd: 2,0/2,5/3,0…/5,0 m
Tjocklek: 0,8 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

 Halle Polysol
Material: Polykarbonat
Färg: Glasklar
UV-skydd: Ja
Bredd: 1070 mm
Längd: 2,0/2,5/3,0…/5,0 m
Tjocklek: 0,8 mm
Kvalitet: ««««« 

Lagervara:          Beställning:

NYHET



Halleplattan som 
tak till carport.

Vi producerar som sagt takplast, 
perfekt för uterum, carportar och 
altaner, men vi är också en stor till-
verkare av det vi kallar ljusinsläpp. 
Arkitekter har länge sett möjlighet-
en att använda våra ljusinsläpp till 
allt från väggar till möbler, kort sagt 
i miljöer där man önskar en häftig 
kombination av ljus, material och 
design.

Sedan slutet av 60-talet har vi producerat takplast och ljusinsläpp från 
vår anläggning i Laholm. Under fyra decennier har vi utvecklat och 
finslipat både produkt och tillverkningsprocess till det optimala och kan 
idag stoltsera med att vara enda kvarvarande producent i Sverige, ja 
till och med i hela norra Europa.

Upptäck Halles flexibla 
ljusinsläpp Innehåll

Halleplattan
Halle Polysol
Halle Entré
Halle Isolux
PVC Special
Halle Akryl
Växthusplast PET
PET Plan
Halle Lux
Halle Industri
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 PVC Special
Material: PVC-plast
Färg: Blåtonad
UV-skydd: Nej
Bredd: 1090 mm
Längd: 3,0  m eller 4,0 m
Tjocklek: 0,9 mm
Kvalitet: ««« 

Lagervara:          Beställning:

 Växthusplast PET
Material: Polyetentereftalat (PET)
Färg: Transparent
UV-skydd: Nej
Bredd: 660 mm
Längd: 1,5/2,0/2,5/3,0 m
Tjocklek: 0,8 mm
Kvalitet: ««« 

Lagervara:          Beställning:

Halle Plast AB  
Profilgatan 1, 312 34 Laholm. 
Telefon: 0430-122 80.
Fax: 0430-131 79. 
E-post: sales@halle.se 
www.halle.se

Skanna QR-koden 
med din smartphone 
för att komma direkt 
till www.halle.se
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Halleplattan

Halleplattan

Halleplattan är marknadens enda glasfiberarmerade polyesterplatta som är till-
verkad i Sverge för ett tufft allvädersklimat. Halleplattan skyddas av en ytfolie med 
extremt stor UV-skyddsfaktor som gör taket långlivat och lätt att hålla rent. De goda 
mekaniska egenskaperna och ljusgenomsläppningsförmågan gör att materialet i 
Halleplattan håller sig snyggt år efter år. Halleplattan är därför ett solklart val 
för dig som skall bygga uterum, carport eller redskapsbod. Samtidigt får du ett 
lätthanterligt material som gör vägen kortare mellan idé och färdigt bygge.

En av våra nyckelprodukter för gör-det-självbyggare 
och proffs. Halleplattan är ett av marknadens mest prisvärda takmaterial 
för dig som vill bygga enkelt utan att tumma på kvalitén. 

Made in Sweden 
100% svensk kvalitet

Patenterad skarv 

Halleplattan har en unik, patenterad skarv som gör monteringen mycket enkel. Skarven blir 
helt läckagefri och utan fula smutsansamlingar.

Patenterad skarv

Minimal längdutvidgning

Behöver inte förborras

15 års garanti

UV-skyddad

15 års
garanti!
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Halleplattan

Profilform: Skissens ovansida vänds alltid 
utåt. Tjocklek ca 1 mm.

Kapning och borrning: Plattorna kapas 
enkelt i såväl längd som bredd. Använd 
fintandad såg eller vinkelslip. Se till att 
plattornas längd är lika med takets längd. 
Eftersom Halleplattans längdutvidgning 
är så liten behövs ingen förborrning. 

Regelavstånd: Regelavståndet (läkt-
avstånd) bör ej överstiga 800 mm.

Halleplattan monteras 
med träskruv som inte 
kräver någon förborrn-
ing. I ytterplattor och 
skivändar monteras 
skruv i varannan vågdal. 

Övriga plattor kan skruvas i var tredje vågdal, 
om taket inte är placerat i ett utsatt läge. 
Börja lägga plattorna med denna sida mot 
ena gaveln, så att nästa platta kan läggas med 
skarven ovanpå före gående platta. Plattorna 
skruvas i vågdalen på båda sidor om skarven. 

Skruva först i skruvarna närmast skarven i 
första plattan. Lägg därefter ut nästa platta 
och skruva fast den intill skarven. Räkna med 
8-10 träskruv per m2.

Halleplattan Produktbeskrivning    

Halleplattan Profilform och regelavstånd

Halleplattan Montering

Svensktillverkad glasfiberarmerad polyes-
terplatta. Finns i färgerna opal och 
transparent.

Bredd: Halleplattan har en totalbredd på 
1140 mm (1100 mm täckande bredd, 
skarven tar 40 mm).

Längd: Levereras i längder från 2 meter 
i jämna halv metrar upp till 6 meter. Kon-
takta kundtjänst om du önskar längder över 
sex meter.

Längdutvidgning: Extremlåga 0,025 mm 
per meter och grad ger en minimal temper-
aturrörelse. 

Tålighet: Halleplattan tillverkas av glas-
fibermatta med 450 g armering per m2 
vilket gör materialet mycket hållbart och 
förhindrar sprickbildning vid minusgrader. 
Klarar temperaturer över 70°C.

UV-skydd: Ytan är belagd med en skydd-
ande UV-film speciellt utvecklad för att 

förhindra att plattan gulnar och bryts ned.

Typgodkänd: Typgodkännande 4345/86 
som uppfyller brandkraven för taktäckning 
enligt Boverkets Byggregler BFS 1993:57 
och Regelsamling 2006. Typgodkänd, över-
vakas kontinuerligt av Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut (SP).

Ljustransmission: Opal 60%, transparent 85%.

Max 8
00 mm

              Täckbredd 1100 mm 

         Totalbredd 1140 mm 40

1
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Träskruv Tätband

Taklutning 
10 cm/m
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Halle Polysol

Halle Polysol

Halle Polysol är tillverkad av polykarbonatplast, är lättarbetad, mycket slagtålig, och dessutom en svårantändlig plast-
kvalitet. Polykarbonatplasten gör takskivan nästintill okrossbar. Med Halle Polysol bygger du ett ljust, trevligt och väder-
beständigt tak. Takskivorna är lätta och därmed enkla att hantera. Perfekt för dig som vill göra jobbet själv.

Med lättarbetade Halle Polysol bygger du ett ljust, 
trevligt och väderbeständigt tak.

Polykarbonatskiva belagd med enkelsidigt UV-härdigt ytskikt. Finns i 
färgerna glasklar, opal och rökfärgad.

Bredd: Halle Polysol har en totalbredd på 1070 mm. Täckande 
breddmått är 988 mm vid enkelt överlapp.

Längd: Levereras i längder från 2 meter i jämna halv metrar upp till 
5 meter.

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Tålighet: Polykarbonat är extremt slagtålig och klarar temperaturer 
från –40°C upp till +130°C. 

UV-skydd: Ena sidan är belagd med skyddande UV-skikt speciellt 
utvecklad för att förhindra att plattan gulnar och bryts ned.

Brandegenskaper: Halle Polysol tillverkas i polykarbonat vilket är ett 
svårantändligt material som uppfyller Boverkets brandkrav för tak till 
uterum.

Ljustransmission: Glasklar 90%, Opal 60% Rök 50%.

Halle Polysol Produktbeskrivning

10 års
garanti!



Halle takplast och ljusinsläpp        7

Kapning och borrning: Skivorna kapas enkelt 
i såväl längd- som breddriktning. Använd en 
fintandad såg i låg vinkel mot skivan. För att 
skivan ska kunna röra sig vid temperatur-
förändringar förborras den med 10 mm:s borr.

Hantering: Bearbetning av skivorna bör inte ske 
om temperaturen är under 5°C.

Regelavstånd: Du bör använda max 700 mm 
mellan reglarna. Måla reglarnas ovansida vita 
för att minska temperaturen mot skivorna.

Montering: Använd Halles träskruv med 
19 mm:s bricka. Skruva i vågdalen av 
skivan. Använd skruvhylsa i borrmaskin 
för snabbaste montering av skruvarna. 
Det går åt ca 10 skruv per kvadratmeter. Det in-
nebär en infästning per varannan till var tredje 
våg.

Lagring: Skivorna bör ej lämnas liggande i bunt 
i direkt solsken. Värmen ackumuleras i bunten 
och skivorna riskerar att deformeras av temper-
aturökningen.

Rökfärgad Halle Polysol är det närmaste 
ett tak kommer ett par solglasögon. Ljus-
transmissionen är endast 50% jämfört med 
Halle Polysol Glasklar 90%. 

Totalbredd 1092 mm

Täckande bredd 1050 mm

alternativt 980 mm

70

18

Totalbredd 1070 mm

Täckande bredd 988 mm

76

Totalbredd 1092 mm

Täckande bredd 1050 mm

alternativt 980 mm

70

18

Totalbredd 1092 mm

Täckande bredd 1050 mm

alternativt 980 mm

70

18

25

Halle Polysol Tillbehör

Träskruv. Tätband.

Max 7
00 mm

              Täckbredd 988 mm 

         Totalbredd 1070 mm 82

Profilform: Tjocklek 0,8 mm.

Halle Polysol Montering

Nyhet
Nu

även som
opal



Halle Entré

Halle Entré
Halle Entré är tillverkad av polykarbonat, är lättarbetad, mycket slagtålig, och dessutom svårantändlig. Med Halle Entré 
bygger du ett modernt, trevligt och väderbeständigt entrétak. Konsolerna är spårade på båda sidorna vilket gör det 
enkelt att bygga vidare med flera skivor. Perfekt för dig som vill göra jobbet själv.

Det flexibla Entrétaket som gör att du slipper ta dig vatten över huvudet. 

Produktbeskrivning: Plan, klar polykarbonat-
skiva med vita konsoler.

Bredd: 1260 mm. Flera tak kan byggas ihop 
till större breddmått (c/c 1210 mm). 

Djup:  955 mm ut från vägg.

Tålighet:  Klarar temperaturer från -40 grader 
till +110 grader. 

UV-skydd: Skivan är behandlad med UV-
skydd för att förhindra nedbrytning.

Brandegenskaper: Polykarbonat är ett svår-
antändligt material.

Ljustransmission: 90 %.

Halle Entré Produktbeskrivning

8 Halle takplast och ljusinsläpp

265 mm

955 mm

370 mm



Halle takplast och ljusinsläpp
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Halle Isolux

Halle Isolux
Vill du förlänga sommaren maximalt i båda riktningar är Halle Isolux det snyggaste 
och bästa takalternativet för ditt uterum.

Gummilist: Dubbla 
gummilister ger en 
köldbryggebruten 
funktion med maximal 
tätning.

Profiler: Profilerna är tillverkade av anodiserad 
aluminium, ett ytskikt som gör att profilen håller 
bättre och är lättare att hålla ren. Både den 
undre och övre profilen är gjord av aluminium, 
allt anpassat för att hålla bra i det svenska 
klimatet.

Ändlock: Placeras på skarvlisternas 
nederkant för ett snabbt och enkelt montage. 
Ändlocket hindrar även ändprofilen från att 
skjutas ut av snö och is.

Ändprofil I framkant på takskivan monterar 
man en dränerad aluminiumprofil för bästa 
tätning och ett snyggt avslut på taket.

Tätningar I bakkant av takskivan 
tätar man med en kraftig aluminiumtejp, 
medan man på framsidan tätar med en 
filtertejp för att få en bra ventilation i 
takskivan.

Halle Isolux är ett säkert takval. Det du måste fundera på är vilken färg du ska 
välja. Halle Isolux finns i färgerna Opal, Rök och Klar. Halle Isolux Opal och Rök 
skyddar inte bara mot kyla på för- och eftersäsong. Delar av solljuset filtreras bort 
vilket minskar värmen i uterummet under gassiga sommardagar. Har du däremot 
ett tak som ligger mörkt mot norrsidan eller vill ha in största möjliga ljusmängd 
är Halle Isolux Klar ett bättre alternativ. Du kan välja mellan tre tjocklekar; 10 mm 
4-skikt, 16 mm HC med bra isoleringsvärde som standard och 32 mm Q som är 
valet för maximalt krav på isoleringseffekt i taket.

Komplett profilsystem

Tre tjocklekar, tre färger

10 års garanti

Enkel att montera

Enkel att kapa

Det bästa takvalet till uterummet:

Halle Alltid:
Halle Isolux 32 mm

Halle Mertid:
Halle Isolux 16 mm

Halle Fritid:
Halle Isolux 10 mm
Halle Isolux 16 mm

10 års
garanti!
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Halle Isolux

För b
redder 1

050 0ch 1250 gälle
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   2
200 m
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 2000 m
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/c 
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  Skivans bredd: 1050 mm resp. 1250 mm

c/c takstolar : 1070 mm resp. 1270 mm

2300 m
m

c/c
 Tv

ärr
eglar

  Skivans bredd: 1250 mm 

c/c takstolar : 1270 mm 

Ett prisvärt alternativ med lägre isolerings effekt. 
10 mm finns i Opalt och Klart utförande. 
Bredden är alltid 1050 mm och U-värdet 2,5.

För maximal luftighet genom den ökade fria 
spännvidden mellan reglar och takstolar. Med 
lågt U-värde (1,95) som minskar risk för kondens. 
Denna produkt finns i två olika bredder, 1050 och 
1250 mm. Välj mellan Klar, Opal och Rökfärgad. 
Samma tvärsnittsmönster gör att olika skivbredder 
kan kombineras utan problem.

Alternativet som alltid rekommenderas vid 
isolerade väggalternativ då uterummet ska 
användas mer eller mindre året runt. 
Välj mellan Klara och Opala skivor. U-värdet är 1,2.

900 m
m

c/c
 Tv

ärr
eglar

  Skivans bredd: 1050 mm 

c/c takstolar : 1070 mm 

Halle Isolux 10 mm

Halle Isolux 16 mm

Halle Isolux 32 mm

Profilform 16 HC

Profilform 10

Profilform 32 EK
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Halle Isolux

Halle Isolux Produktbeskrivning    Halle Isolux Montering

Isolerskiva av polykarbonat. Skivans exponerade 
sida är försedd med ett UV-beständigt skydd.

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Brandegenskaper: Halle Isolux uppfyller Bover-
kets brandkrav för uterumstak.

Tålighet: Takskivan är extremt slagtålig och 
klarar kraftiga temperaturväxlingar från –40°C 
till +110°C.

Ljustransmission: Opal skiva 35–50 %.
Rökfärgad skiva 35–50 %. Klar skiva 65–80 %.

Längd: Halle Isolux levereras i 
standardlängder upp till 6 meter.
U-värden: Isolerskivorna har utmärkta 
U-värden. Det bildas därför mindre eller ingen 
kondens på takets undersida.

Bearbetning: Skivorna kan enkelt kapas till rätt 
bredd eller längd. Använd fintandad såg.

Färger och U-värden:

Halle Isolux 10 mm, 4-skikt
Bredd: 1050 mm
Färger: Klar och opal
U-värde: 2,5 W/M2• K°

Halle Isolux 16 mm/HC1050
Bredd: 1050 mm
Färger: Klar, opal och rök
U-värde: 1,95 W/M2• K°
Halle Isolux 16 mm/HC1250
Bredd: 1250 mm
Färger: Klar och opal
U-värde: 1,95 W/M2• K°

Halle Isolux 32 mm/EK1250
Bredd: 1250 mm
Färger: Klar och opal
U-värde: 1,2 W/M2• K°
UV-skyddad på båda sidorna.

Kompletta tak: I våra kompletta taksatser 
ingår alla skivor, aluminiumprofiler och 
tillbehör som behövs för ett rektangulärt 
tak med bärande takstolar och tväråsar mot 
en vägg. Om du vill komplettera med sneda 
hörn eller fri bakkant krävs ytterligare 
ändprofiler.

Mått på skivor och stomme: Skivorna finns 
i ett flertal varianter; 10 mm bredd 1050 
mm, 16 mm HC i bredder 1050 mm och 
1250 mm samt 32 mm EK i bredd 1250 
mm. En unik uppbyggnad ger mycket stor 
styrka och hög styvhet. Trots det krävs att 
du använder tvärreglar för att skivorna ska 
klara de belastningar som byggreglerna 
ställer. Se under respektive tjocklek vilka 
krav som gäller för de olika produkterna. 
Bygger du ditt uterum i norra Sverige, där 
vintern innebär mycket snö och is, bör du 
minska regelavståndet. För att minska 
risken för temperaturrörelser bör reglarnas 
ovansida målas vita.

Taklutning: Taklutningen bör vara minst 
1:10, vilket ger ett fall på minst 10 cm per 
1 meters längd.

När du arbetar på taket: Gå aldrig direkt 
på skivorna. Använd lastfördelande skivor 
eller stege.

Skyddsyta: Skivorna har en speciell skydds-
yta på översidan. Det är därför viktigt att 
vända rätt sida utåt – sidan med text på 
skyddsfilmen vänds utåt!Halle Isolux 10 mm Halle Isolux 16 mm Halle Isolux 32 mm
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Halle Isolux

Tillval Bärande upplagsprofil

För normalfallet gäller att en 
skarvlist läggs på en bärande 
takstols överyta. Ibland har 
man dock åsar som ligger 
uppe på takstolarna. För 
dessa fall finns en bärande 
upplagsprofil som bär mellan 
åsarna. Upp till 900 mm 
mellan åsarna är acceptabelt.

Tillval Tväråsar av aluminium

Vi har även ett sortiment 
av vitlackerade aluminium-
profiler. Fungerar både som 
ås och som mall för rätt 
takstols-c/c. Ange din kom-
bination av skivbredd och 
takstolsdimension.

Tillval Vattenavrinning

Vi levererar ett vattenavrinningssystem av mycket hög 
kvalitet: Komplett, flexibelt och enkelt att montera. 
Producerat av slitstarkt, varmgalvaniserat material. Lackerat 
med dubbla färgskikt (High Build Polyester lack). Mycket 
bra beständighet mot väder och vind. Väldigt högt korro-
sionsskydd. Attraktiv och elegant finish.
(Ränna 100 mm, stuprör 75 mm)

Tillval Skuggtak

Våra skuggtak är tillverkade av en vit polyesterväv som 
kan handtvättas. Taket levereras komplett med glidöglor, 
glidlina av tråd och draghandtag. Taket monteras enkelt 
mellan takbalkarna och finns i två bredder, anpassade efter 
takskivans standardbredder. Skuggtaket är enkelt att efter-
justera i längd och bredd.

Fördelarna med ett skuggtak är flera:
+ Ett mjukare och behagligare ljus
+ Minskar värmeinstrålningen
+ Ökad skuggeffekt
+ Bra isoleringsförmåga
+ Minskar värmeinstrålningen med 55 procent på dagen.
+ Ökar skuggeffekten med 55 procent.
+ Ökar isoleringseffekten med 40 procent. Väldigt bra för 
   uterum anpassade för användning större delen av året, 
   som Halle Mertid och Halle Alltid.

Vattenavrinning.

Skuggtak.

Tillval Hålning, listning och kapning

En del moment vid monter-
ingen kan upplevas som rätt 
tråkiga, särskilt när vädret 
inte är det allra bästa. Låt 
oss ta hand om hålning, list-
ning och kapning så går ditt 
montage mycket snabbare.

Tillval Kompressibel tätning

Kompressibel tätning är 
en skummad celltätning som 
sväller upp och tätar spalter, 
självhäftande på ena sidan 
och behandlad för fukt-
avvisning.

Tillval Vägg- och nockplåt

Använd vår vägganslutning 
för att täta mellan tak och 
vägg. Har du ett sadeltak är 
vår nockplåt ett bra förslag. 
I utsatta lägen kan du täta 
mellan beslagsdelarna med 
silikon och alubutylband.*Väggplåt. Nockplåt.

*) Alubutylband ingår alltid vid köp av kompletta tak.



Produktbeskrivning: Transparent, 
Polyetentereftalat (PET).

Tjocklek: 0,8 mm. 

Bredd: Växthusplast PET har en totalbredd 
på 660 mm.

Längd: Levereras i längderna 1,5 m, 2,0 m 
och 2,5 meter.

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Tålighet: Klarar temperaturer upp till 60°C. 
Polyetentereftalat bör dock ej bearbetas vid 
temperaturer under 5°C. 

UV-skydd: Ja.

Brandegenskaper: Växthusplast PE 
tillverkas i Polyetentereftalat vilket är ett 
svårantändligt material.

Ljustransmission: Transparent ca 80%.

Växthusplast PET
Under Halles växthusplast trivs tomatplantorna som bäst. 

PVC Special

Produktbeskrivning: Blåtonad PVC-takski-
va.

Tjocklek: 0,9 mm. 

Bredd: PVC Special har en totalbredd på 
1090 mm. 

Längd: Levereras i längderna 3 och 4 
meter.

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Tålighet: Klarar temperaturer upp till 65°C. 
PVC bör dock ej bearbetas vid temperaturer 
under 5°C. 

UV-skydd: Nej.

Brandegenskaper: PVC Special tillverkas i 
PVC vilket är ett svårantändligt material.

Ljustransmission: Blåton ca 65%.

För enklare tak, till exempel redskapsbodar.
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Övriga takskivor

5 års 
garanti

Produktbeskrivning: Klar akrylplastskiva.

Tjocklek: 3,0 mm.

Bredd och längd: 1,0 x 2,0 m/0,6 x 1,2 m

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Tålighet: Klarar temperaturer upp till 65°C.

UV-skydd: Nej.

Brandegenskaper: Halle Akryl tillverkas 
av akrylplast vilket är ett svårantändligt 
material.

Ljustransmission: 95%.

Obs: Ej anpassad till takkonstruktion!

Halle Akryl
För enklare inglasningar där glas är mindre lämpligt.



Halle takplast och ljusinsläpp       15

Övriga takskivor och ljusinsläpp

Produktbeskrivning: Transparent, Polyeten-
tereftalat (PET)

Tjocklek: 1,0 mm. 

Bredd och längd: 1,0 x 2,0 m/0,6 x 1,2 m

Längdutvidgning: 0,07 mm/m och grad.

Tålighet: Klarar temperaturer upp till 60°C. 
PET bör dock ej bearbetas vid temperaturer 
under 5°C. 

UV-skydd: Ja.

Brandegenskaper: PET Plan tillverkas 
i Polyetentereftalat vilket är ett svårantän-
dligt material.

Ljustransmission: Transparent ca 85%.

Obs: Ej anpassad till takkonstruktion!

PET Plan
Ett smart vindskydd till en vindpinad balkong.  

5 års 
garanti

Produktbeskrivning: Svensktillverkad 
transparent glasfiberarmerad polyester-
skiva.

Tjocklek: 1,0-2,0 mm.

Bredd: Halle Lux finns i totalbredderna 800 
till 1100 mm. 

Längd: Valfri.

Längdutvidgning: 0,025 mm/m och grad.

Tålighet: Tillverkas av glasfibermatta, 
vilket gör materialet mycket hållbart. 
Klarar temperaturer över 70°C. 

UV-skydd: Halle Lux kan beställas med en 
skyddande UV-film, speciellt utvecklad för 
att förhindra att skivan gulnar och bryts ned.

Brandegenskaper: Halle Lux kan beställas 
med en brandhämmande polyester som 
uppfyller Boverkets brandkrav.

Ljustransmission: Transparent ca 85%.

Halle Lux
Hallbyggarens dröm. Perfekt ljusinsläpp där glas är omöjligt.
Finns i mer än 200 profilvarianter.

Glasfiberarmerad skiva 

Mycket hög slagtålighet

För integrering i tak och vägg

Trapets- och Sinusformer

Made in Sweden 
100% svensk kvalitet
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”Vi letar alltid efter nya möjligheter till att 
kunna få in ännu mer ljus i våra byggnader. 
Med Halle Industris breda sortiment har vi 
alltid flera lösningar att välja mellan.”

Idrottsanläggningar, byggvaruhus, mässhallar och lager-
byggnader är några exempel på byggnadskonstruktioner 
som ofta kräver speciallösningar då det handlar om dags-
ljusinsläpp. Halle Industris erfarenhet av att leverera mer eller 
mindre komplexa lösningar till alla typer av konstruktioner 
har gjort oss till en av Sveriges ledande leverantörer av 
ljusinsläpp. Halle Lux Korrugerade plastskivor med över 
200 profiler. Enkelheten i produkten är styrkan – samma 
profilform för plasten som för plåten. Halle Isolux Extremt 
starkt och slagtåligt polykarbonatsystem med egenskaper 
att klara kraftiga belastningar och stora spännvidder. Halle 
Aluminium Dörrar, fönster och fasad-system av aluminium 
och glas.

För mer information se www.halleindustri.se.


