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ARDOGRES TAKFLIS fremstilles hovedsakelig av 
feltspat som brennes ved 1250°C under høyt trykk. 
Dette gir takfliser i samme kvalitet som dagens 
frostsikre porcellanatofliser! 
 
Monteres enkelt og raskt med skrumaskin.

Med sin flate form og skiferstrukturerte overflate,  
vil ARDOGRES TAKFLIS gi taket ditt all den  
eksklusivitet og skjønnhet som bare naturstein  
kan gi, men med bedre kvalitet, økonomisk  
montering, lavere vekt og lavere kostnad!  
 
I tillegg har taket 50 års garanti!

ARDOGRES TAKFLIS forblir uforandret over tid, 
er 100% frostsikkert, vanntett, og fullstendig 
motstandsdyktig mot vær og UV-stråling. 
Den patenterte baksiden forhindrer at vind og vann 
kommer til på undersiden av flisen. Taket tørker 
raskt, og gjør at mose og sopp vil ha problemer 
med å feste seg. Fordi du slipper å sortere etter 
tykkelse, kan montering av Ardogres gjøres 50% 
raskere enn tradisjonell takskifer! I tillegg er 
Ardogres enkel å kutte, så du slipper å kjøpe 
ekstra endestein. 

Produsert i forskjellige farger for tak og fasader, 
gir det både private og arkitekter muligheten til å 
skape nye og spennende effekter!



DIMENSJON 
400x400 mm

SYNLIG FLATE 
340x340 mm

TYKKELSE
10 mm

ABSORPSJON
≤ 0,2%

VEKT PR. STK.   
3 kg

VEKT PR. M2

25,5 kg

ANTALL PR. M2 
8,5 stk

ANTALL PR. PK.
7 stk

KART. PR. PALL
24 pk / 19,76 M2

LEKTEAVSTAND 
22 cm (cirka)

MIN. TAKVINKEL
35% / 20˚

TORX SKRUER
4,5x50 (A2)

FORHANDLER:
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MONTERING PÅ 1 ,2,3
ARDOGRES TAKFLIS // 50 års garanti

tegole di ardesia ceramica

Sløyfelekt: min. 20mm. Max avstand: 60 cm. 
(På gammel shingel anbefaler vi 36x48mm sløyfelekter.)
Skrulekt: 36x48 (anbefalt)   Max avstand: ca 22 cm. 

Lekt nr 1 og 2: 48mm høy (rennebeslag og første skrulekt)
 Lekt nr 3-4 osv: 36mm høy (for skruhull) 

Ardogres takflis kan kuttes med vanlig fliskutter for 
porcellanatofliser. Diagonalen på flisene er  57 cm. 
Endene avsluttes med metallbeslag. 

Monteringen utføres med 2 stk (A2) torx skruer til 
lektene og med 3 mm avstand mellom hver takflis. 
Skruene må ikke strammes, de skal flukte med  
takflisen. Bruk 3 stk skruer ved bratte tak.
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