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KUNSKAP, KOMPETENS OCH KVALITET

1960 startade familjen Benders sin tillverkning av takpannor i 
Edsvära. Sedan dess har det lilla familjeföretaget vuxit till att bli en 
storspelare i Sverige när det kommer till byggprodukter.
 
En ständig utveckling av produkter av hög kvalité bidrar till att  
Benders alltid är aktuella. Med ett brett sortiment som sträcker sig 
från husgrund till takpannor är de ett självklart val av samarbets-
partner för oss på K-Bygg.

Välkommen in och prata Benders med oss!

 

Benders Sjösingel
Sjösingel är mjukt slipad av havet och är 
en av våra mest populära dekormaterial. 
Finns som gulmelerad eller svartvitme-
lerad. Bender Dekormaterial är en serie 
kompletteringsprodukter till spännande 
trädgårdar. 16-32mm 800kg.

Benders Betongplint
Benders justerbara plintsystem ger en 
flexibilitet och underlättar väsentligt 
monteringen av altanen, trädäcket och 
liknande. Den justerbara hållaren gör 
att du i efterhand kan millimeterjustera 
höjden på hållaren för ett exakt resultat. 
Finns i 700mm (129 kr) och 500mm  
(109 kr). Båda levereras med ställbar fot.

Benders Marksten Labyrint/Troja grå
Många väljer att stenlägga allt större del av sin trädgård. Inte bara för att minska 
arbetet med att sköta gräsmattan, utan för att öka designen av trädgården, ofta i 
kombination med trädgårdsmöbler, grillar, pooler, murar och grönska. Vi hjälper 
dig att lyckas med din stenläggning både på uppfart, gång, dekor och med belys-
ning. 210x140x50 mm. Finns även i grafit och gråmix (219 kr/m2)
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Benders Betongpanna Benderit
Traditionell 2-kupig, halvmatt betongpanna med ett klassiskt utseende som passar 
alla tak. Takpannan är helt genomfärgad och behandlas två gånger för att framhäva 
färgen. Åtgång 9 st/m².  Priset gäller ytbehandlad, tegelröd och svart.
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Att taket är tätt och håller för de påfrestningar det utsätts för är det viktigaste 
för att hela huset ska må bra. 

Undersök regelbundet statusen på ditt tak. Kontrollera så att det är tätt och 
i bra skick, byt ut trasiga pannor och tvätta bort mossa. Då håller det längre. 
Är taket i dåligt skick så kan det vara en bra idé att byta. 


