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Terrasser og carporte behøver ikke være  
en flad fornemmelse
Med Fastlock får du mulighed for en spæn-
dende og utraditionel terrasse, carport eller 
anden overdækning. Men du kan selvfølge-
lig også vælge det klassiske, flade tag. Her 
kan du se, hvordan Fastlock kan give dit hus 
en helt ny profil.

Find mere inspiration i Fastlock Uni  
inspirationsbrochuren.

Stærkt og bøjeligt
Fastlock Uni kan bøjes, uden at det går ud 
over holdbarheden. Det er ikke alene et 
smukt tag, men også bomstærkt. Pladerne 
produceres i slagfast polycarbonat, så du får 
15 års produktgaranti.

Genialt samlesystem
Fastlock pladerne kan leveres i det ønskede 
mål og skal bare klikkes sammen. Uden 
borehuller og skruer. Det gør taget let at 
lægge og 100 % tæt.

Fastlock garantien
Bag Fastlock og 15 års garantien står den 
store danske tagvirksomhed, Icopal, der 
har over 100 års erfaring i tagløsninger. Det 
er vigtigt at have en solid virksomhed bag 
de materialer, man vælger. Det sikrer en 
ordentlig kvali tet og en garanti, man kan 
regne med.

Sådan kommer du videre
Fastlock kan bestilles gennem alle landets trælaster og tømmerhandlere. På icopal.dk 
oplyses lagerførende forhandlere af Fastlock.
Fastlock Uni inspirationsbrochuren og monteringsanvisningerne til de forskellige  
Fastlock produkter finder du også på icopal.dk

Fritstående terrasse med skur. Halvtag mellem hus og udhus.

Halvtag mellem hus og udhus. Klassisk terrasseoverdækning.

Overdækket hyggeplads i haven. Så enkelt kan cyklen stå i læ.

Dobbelt carport med overdækket indgang. Overdækket gangareal med pergola.



44



FASTLOCK®

5

Fastlock® Uni
Smukt og robust

Fastlock Uni er et 1-lags plasttag, der især 
er velegnet til carporte, terrasser og ude-
stuer. Det er så stærkt og robust, at det kan 
holde mange år frem i tiden.

Tåler al slags vejr
Fastlock kan lægge ryg til storme, vold-
somme regnskyl og tung sne. Med den 
geniale vulstsamling undgår du skruehuller, 
der kan gøre taget utæt.

Nem og enkel montering
Fastlock pladerne skal bare klikkes sam-
men. Selve monteringen på lægterne er 
også ukompliceret. Det gøres ved at klikke 
pladen ned over topclipsen. 

Så let at du selv kan lægge det
Hos forhandleren eller på icopal.dk får du en 
udførlig monteringsvejledning inkl. indkøbs-
liste. Og pladerne kan leveres i de rigtige 
mål, så du ikke skal skære til.

Usynlig montering
Tryk den lille vulst ned over topclipsen, og tryk deref-
ter den store vulst ned over den lille.
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Fastlock® Uni
Smukt og robust

Klar og hvid
Et Fastlock tag er et transparent tag, der 
lukker en masse dejligt dagslys ind i rummet 
eller i carporten. Pladerne fås som standard 
i hvid og klar. De hvide giver et blødt og 
behageligt lys, og den hvide flade giver en 
god spredning af lyset. Ved let overskyet 
vejr virker den som en reflektor, der samler 
og forstærker lyset. Man vil ligefrem opleve 
området under taget som mere lyst end ude 
i den fri natur. De klare plader er gode, hvis 
du vil have den ultimative lysstyrke. F.eks. i 
væksthuse.

Farvede plader
Fastlock Uni kan også leveres som farvede 
plader, både som transparente og gennem-
farvede 

Pladestørrelser
Hver plade er 20 cm bred og fås i længder 
a 3 m – 3,5 m – 4 m – 4,5 m – 5 m og 6 m – 
eller efter ønske.

Let at rense
Et Fastlock tag er let at gøre rent. Du skal 
bare spule det med en vandslange og evt. 
lidt sæbe. De buede løsninger er især lette 
at holde rene, fordi regnen klarer det meste 
af rengøringen.
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Fastlock® Multi
Lukker lyset ind og holder på varmen

Fastlock Multi er en ekstra solid flerlags 
plade, der isolerer bedre end de fleste ter-
moruder. Ideelt til vinterhaver og udestuer. 
Også Fastlock Multi pladerne samles med 
et klik. Let og enkelt – uden skruehuller.

Et herligt miljø
Fastlock Multi skaber et smukt lys i rum-
met, både de opale og de klare plader. Og 
du er i kontakt med natu rens gang i haven 
– hele året. Du får en havestue, der er lun 
om vinteren og lys og luftig om sommeren. 
Og det er ingen sag at rense taget med vand 
og sæbe.

100 % vandtæt i al slags vejr
Det danske vejr kan være hårdt mod et tag. 
Fastlock Multi holder til det hele – og det 

geniale samlesystem 
gør taget 100 % tæt. 
Selv i den fugtigste 
efterårsstorm.

Gør-det-selv eller håndværker
Hvis du er vant til selv at ordne ting i dit hus, 
kan du lægge taget selv. Hos forhandleren 
får du en udførlig monteringsvejledning inkl. 
indkøbsliste. Og pladerne kan bestilles i de 
rigtige mål, så du ikke skal skære dem til. 

15 års produktgaranti
Fastlock er ikke alene et smukt og spæn-
dende tag, det er også stærkt (slagfast 
polycarbonat). Det er derfor, vi giver 15 års 
produktgaranti.

Vælg den rigtige farve
Skal du bruge Fastlock Multi til en havestue 
eller lign., så vælg en opal plade. Den giver et 
mere behageligt lys, der spredes optimalt og 
dæmpes, når solen står højt. 

En klar plade giver mere lys og er derfor 
velegnet til rum, hvor der er store krav til 
lysstyrken. Husk, at når man lukker lyset 
ind, følger varmen med, så tilstrækkelig ven-
tilation er nødvendig.

Pladestørrelser
Hver plade er 60 cm bred og fås i længder  
a 3 m – 3,5 m – 4 m – 5 m og 6 m – eller efter 
ønske. 
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