Tak som håller
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Expo, Nya mässan i Malmö.

En erfaren takentreprenör med resurser
När det gäller tätskikt och värmeisolering för låglutande och branta tak har
A. Madsens Takservice AB få begränsningar. Med utgångspunkt från Helsingborg åtar vi oss projekt i hela Sverige, med huvudmarknad i Skåne. Vi erbjuder ett brett tjänsteutbud och levererar med kvalitet.
Vår erfarenhet och kunskap i kombination med ett starkt nätverk av samarbetsparterns innebär att vi utför kompletta takentreprenader både vid
nyproduktion och vid omläggningar av befintliga tak. Vi har resurser att inte
bara lägga tätskiktet med tillhörande isolering. Vi utför även andra delar i en
entreprenad vid behov genom noga utvalda underentreprenörer inom träoch plåt m.m.

Rätt teknisk lösning för varje enskilt objekt
Vi hanterar alla entreprenader med samma respekt och kvalitet. Inget projekt
är för stort eller för litet. Vi är flexibla och har rätt resurser för alla sorters
entreprenader. Målsättning är att varje kund skall känna sig 100% nöjd med
A. Madsens Takservice AB, på det sättet skapar vi långsiktiga affärsrelationer
och blir det naturliga valet av takentreprenör.

3

Vi erbjuder kunder rätt teknisk
lösning för varje enskilt objekt.

Vår organisation är hållbar,
precis som våra tak
A. Madsens Takservice AB startades redan 1980 av
Aimo Madsen. Sedan dess har företaget fortsatt att
utvecklas och förändras. Idag ägs och drivs företaget
av Willy Madsen och Ulf Windahl, med tjugo anställda.
Vi har arbetsledning med gedigen erfarenhet från
takbranschen och strävar hela tiden mot förbättringar
och utveckling.
De flesta av våra montörer har lång erfarenhet och
yrkesbevis, men vi har även intern utbildning av lärlingar. Vi utbildar alla medarbetare löpande med det
som krävs på marknaden.
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Vi ser till att taket läggs på rätt sätt
Genom åren har vi satt vår prägel på många objekt runt om i
Sverige, som på tak, terrasser, parkeringsdäck och broar.
Vi är en allsidig takentreprenör som hanterar de flesta typer av tak
med SBS-produkter och duk. Vi har valt att nischa oss med vissa
specialprodukter på marknaden som foamglasläggning, listtäckning, shingel och sedumtak.
Våra kunder är kommunala och privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, byggföretag samt privata hushåll, såväl i nyproduktion som vid omläggning av befintliga tak m.m.
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Vi finns kvar även efter
att taket är på plats

Att ta hand om taket säkerställer en lång hållbarhet. Utöver takentreprenader erbjuder vi därför våra kunder även besiktningar
av tak och brandventilatorer, asbestsanering, tillsyn av takytor
och plåt, städning av tak vid behov. Vintertid hjälper vi gärna kunder med snö- och isbelagda tak. På så sätt säkerställer vi takets
livslängd.

www.isover.se/laglutandetak
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Foamglas

En komplett takentreprenör som
sätter kvaliteten först
Vi väljer leverantörer med omsorg. Idag samarbetar vi med ett
antal leverantörer som vi ställer höga krav på. På så sätt kan vi leverera bästa möjliga produkt till våra beställare. Alla våra leverantörer arbetar aktivt med miljö- och kvalitetssäkringssystem. Även
vi på A. Madsens Takservice AB arbetar ständigt med vårt eget
miljö-, egenkontroll-, kvalitetssäkringssystem .
Allt material som vi använder i våra projekt har de nödvändiga
godkännanden och certifieringar som krävs på marknaden.
Vi använder material som är tillverkade hos några av Europas
största och ledande leverantörer av tak- och tätskiksmaterial.
Material som används är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och
miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven
på boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på
Statens Provningsanstalt (Sitac) med tillhörande godkännandebevis. De flesta tätskikt som vi använder är dessutom bedömda av
Sundahus – allt för att säkra kvaliteten.

Vår 15 års garanti utfärdas av
Eurotema AB/Swedroofgruppen i
samarbete med If Skadeförsäkring.

7

Produkter
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Polyflex
Temaflex
Index
Polygum
Takduk
Hertolan
Resitrix
Foamglas
Cellplast
Glasull
Sedum
Takshingel
Taksäkerhet
Brandventilatorer, lanterniner,
takljuskupoler m m

Maskinistgatan 17, 253 51 Påarp • Mobil: 070-865 71 25 • berneandersson@gmail.com
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En nöjd kund är den
bästa reklamen!

Närlunda

Örenäs Konferensanläggning

The Tivoli

Italienborg
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Mölle

Rydebäcksskolan

Boxon

Höganäs simhall

Tätskikt & isolering • www.eurotema.se

En tätskiktsleverantör att lita på!
www.alltitak.se

från

Eurotema

Kompletta sedumtak • www.eurotemagreen.se
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Vår personal är vår största tillgång
Bra material i all ära. Men utan kompetenta montörer blir slutresultatet inte bra. Vi satsar på våra medarbetare och ser till att
de är utbildade på våra produkter. På så sätt är de up-to-date
med den senaste tekniken. Vi ser hela tiden till att hålla våra
medarbetare uppdaterade och utbildade med det som krävs för
att utföra våra arbeten, exempelvis i heta arbeten, säkra lyft och
liftkort m.m.
Vi lägger även stor vikt på att vår personal skall trivas och må
bra, kombinationen av rätt utbildad personal och medarbetare
som trivs gör att vi kan leverera en bra produkt till våra beställare.
Så när du anlitar oss på A. Madsens Takservice AB och träffar
vår kunniga personal vet du att det är yrkesspecialister du har
att göra med.

Aktiverum, med Embla
i bakgrunden
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Mölle

Listtäckning i Mölle

Vi stödjer det lokala idrotts- och föreningslivet
Vi på A. Madsens Takservice AB vill vara med och påverka samhället och ge unga människor en
bra start i livet. Därför stödjer vi det lokala idrotts- och föreningslivet. Vi sponsrar bland annat
FC Helsingborg, Helsingborg Östra IF och Nattvandrarna i Rydebäck.
Vi ingår i:

HELSINGBORG

HANTVERKSNÄTVERK

Ekologisk och fuktsäker isolering
Problemfritt fastighetsförvaltande
med säkrad isolerförmåga
Den fuktsäkra lösningen för:
Läckande tak, Innegårdar, Terrasser
www.foamglas.se

A.Madsens Takservice AB
Förrådsgatan 16
254 64 Helsingborg
Telefon – Willy Madsen: 0702-43 11 79
Telefon – Ulf Windahl: 0707-44 81 55
Fax 042-27 06 06
info@amtak.se
www.amtak.se

Takcentrum är det personliga
företaget med unika och
världsledande tätskiktsystem för tak!

Din cellplastleverantör

Telefon 0512-333 00 • Fax 0512-333 73
E-post info@byggolit.se • www.byggolit.se
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ECO BYGGOLIT AB

www.takcentrum.se

www.ejot-avdel.se
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