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larvik-taket

tradisjon
Larvik-taket er et kvalitetstak med egen 

identitet! Creolimpregnert tretak er et 

naturprodukt, hvor bordenes individuelle 

struktur gir liv til det som ellers ville ha 

vært en kald og trist takflate.  Dersom 

du er ute etter noe spesielt, noe som 

framhever bygget ditt og gir det en femte 

fasade, så er Larvik-taket ditt tak, enten 

du bygger nytt, bygger på eller bygger 

om. Larvik-taket bygger på norsk tradi-

sjon. Det er produsert i spesialhøvlede 

creolimpregnerte furubord. Denne vær- 

huden gir hus, hytter og fritidssentra et 

særpreget og eksklusivt utseende. Taket 

er valgt og prøvet av byggherrer over  

hele landet. Larvik taket trygger verdiene 

dine i tiår etter tiår.

Tradisjonsrikt særpreg

kvalitet
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Larvik-taket har i alle år vært behand-

let med kreosot. Nå har myndighetene 

lagt restriksjoner på bruken av kreosot,  

som nå bare kan brukes til næring. 

Impregneringen startet umiddel-

bart arbeidet med å finne en fullgod  

erstatning. Dette har vi funnet i Creol, en 

væske som har vært i bruk i nesten 100 

år bl.a. på de britiske øyer, så vi vet hva 

dette impregneringsmiddelet er god for. 

Fordi Larvik-taket skal være av ypperste 

kvalitet, ”grønnimpregnerer” vi det får 

vi tørker det og impregnerer det på nytt  

med Creol.

Creol

Creolens brunesvarte farge glir naturlig  

inn i miljøet, fra fjærestein til høyfjell,  

og gir bygget ditt er lunt og varmt  

preg. Miljøet vil vi alltid prioritere. 

Impregneringen prøver alltid å være i  

forkant av myndighetenes krav, slik at  

du hele tiden kan være trygg på våre  

produkter.

Natur- og miljøvennlig

”Grønnimpregneringen” og creolimpregneringen sørger for at taket 

ditt vil stå i mange år. Den vil over tid gråne ned akkurat slik kreo- 

soten gjør. Dersom du av visuelle grunner ønsker å friske opp taket,  

påføres mer creolvæske enkelt med en pensel. 

Lite vedlikehold

Taket er lett å frakte i ulendt terreng. Vekt pr. kvadrat er ca 16,5 kg 

for 19mm og 18,5 kg for 22mm.

Lett i vekt

Du får bordene levert i 19x148mm eller 22x148mm, fallende lengder 

med endepløying, eller i faste lengder fra 3,0 – 5,4 m. med intervall 

på 30 cm. Lengder ut over dette må spesialbestilles. Minimalt avkapp 

betyr spart kapital.

Lett å legge

Creolimpregnert tretakrenne understreker Larvik-takets identitet.  

Larvik-taket fortjener en skikkelig avslutning. Tretakrenna er spesial-

produsert for Larvik taket, og vil ytterligere fremheve den kvalitet og 

identitet du har valgt å gi bygget ditt ved å bruke våre takbord.

Renneprofilen: Rennene er furu heltre, høvlet med spesialprofil, og 

impregnert på samme måte som takbordene. (De enkelte lengdene 

leveres i fallende lengder.)

Opphenget: Svartlakkerte 5x25mm kroker som monteres på et creol- 

impregnert frontbord. (forplatt).

Skjøtingen:  Lengdene er rettskjærte og ved skjøting skråskjæres  

rennene ca 20¡. Bruk sikaflex i skjøtene og skru sammen med to  

skruer i topp og to skruer i bunn.

Tretakrenne - beskrivelse

Hyttebildene på forsiden og side 2 er utlånt av Hedda Hytter, som 
leverer Larvik-taket på flere av sine hyttetyper.
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monteringsanvisning
creol-/kreosotimpregnerte takbord

Bruk bærende undertak bestående av 

underpanel eller fuktbestandige plater

UndertakA

Benytt en god papp med polyesterstamme 

og glidesjikt.

PappB

Dimensjon min. 11x36mm justert impregnert, 

cc 60cm.

SløyferC

Dimensjon 48x48mm justert impregnert, 

cc 50cm ved håndspikring.

D

Vi lagerfører skruer med sort hode. 

Dersom du skal spikre bør du benytte 

varmgalvaniserte/rustfrie skruer som er 

vridde eller riflede.

Underliggeren skrues/spikres med en 

skrue/spiker og overliggeren med to - ut 

mot underliggeren, men ikke gjennom.

Dreneringssporene skal ligge opp på 

underliggeren og ned på overligger, slik 

at sporene korresponderer.

Skruing og spikring

Ønskes ytterligere informasjon - vennligst ta kontakt med oss!

E
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E

montering
Lekter
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kledning

Larvik-kledningen vil gi deg et eksklusivt 

og særpreget utseende på bygget ditt, 

enten det er bolig, hytte eller nærings-

bygg. 

Kan du leve med at kledningen ”gråner” 

naturlig ned, kan vi godt leve med at  

du ikke foretar noe vedlikehold de neste 

20 år. Dersom du av visuelle grunner  

skulle ønske å friske opp veggen, får du 

kjøpt Creolvæske som enkelt påføres med 

pensel. 

Har veggen stått i 8-10 år kan du godt 

velge å beise eller male kledningen på 

vanlig måte.

Miljøet blir ivaretatt ved at produktet  

er miljøvennlig og du har et redusert  

vedlikeholdsintervall.

Vi leverer kledningen i flere typer og 

dimensjoner. Kontakt trelastleverandøren 

din for ytterligere informasjon.

Eksklusiv 

larvik-kledningen
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Ønsker du deg et litt annerledes og eks-

klusivt terrassegulv, er Larvik-Terrassen 

løsningen for deg. Gulvet vil skille seg 

ut med den naturlige og fine brunsvarte-

fargen.

Vi leverer gulvet i to typer. Vanlig 28x 

120mm og rifla 28x120mm. Ta en ekstra 

titt på den rifla varianten. Den er ikke 

bare flott å se på, men gir deg ogsået 

mer komfortabelt gulv å gå på. Skli-  

sikkerhet er jo også naturlig å tenke på 

for eksempel rundt svømmebasseng, trap-

per, inngangspartier eller andre steder 

hvor det blir vått.

Creolimpregneringen vil foruten den fine 

fargen gi deg et lengre vedlikeholdsintervall 

(3-5 år), fordi den bl.a. inneholder en del  

vokstyper. Dette medfører at gulvet vil 

holde seg pent over tid. Dersom du bruker 

creol imregnerings væske til vedlikehold, 

vil gulvet se ut som nytt etter utført 

vedlikehold.

Et naturlig og godt valg

larvik-terrassen
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