En riktig
takläggare!

En kunnig och engagerad
takentreprenör
TAKAB grundades 2004 av Jon Onsbacke, som fortfarande är ägare och VD för företaget. Vi har lång erfarenhet av
takläggning och utgår från Falun i hjärtat av Dalarna, men utför arbeten i hela Mellansverige. Vi utför nyproduktion, renovering,
omläggning och service på tak av papp, duk, plåt och tegel.
I koncernen ingår även Falu Plåtslageri som har sitt ursprung i tidigare Anderssons plåt, som startades redan 1952! Genom att
ha både takläggare och plåtslagare i samma koncern kan vi samordna arbetet och skapa stort mervärde för våra kunder.
På TAKAB jobbar alla efter tre värdeord: Kunskap – Trygghet – Engagemang.

GoZee-appen gör broschyren levande
GoZee: hur du kommer igång på
30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.
2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Fokus på kvalitet och miljö
På TAKAB arbetar vi ständigt med frågor som rör kvalitet och miljö, och har en policy som alla medarbetare ska känna till.
Kvalitet är för oss att vi alltid gör ett bra jobb, att vi följer de riktlinjer och krav som ställs i branschen och att vi gör rätt från
början utan att ta några genvägar. Alla våra medarbetare har rätt utbildning, och vi följer det arbetssätt som förespråkas av
våra leverantörer.
Vad gäller miljö handlar det främst om att vi ställer krav på våra leverantörer och ser till att de produkter vi köper följer svensk
miljölagstiftning. Det hänger ihop med hållbarhetsaspekten.
Vi menar att det inte bara är taket som ska hålla tätt under många årtionden, den omgivande miljön, naturen och människorna
ska också bestå och vara friska. Det vet vi, och vi tar vårt ansvar.
TAKAB är bland annat medlem i TIB Takentreprenörerna, Sveriges Byggindustrier, Företagarna och Svenskt Näringsliv.

Vi auktoriserar
verkliga takproffs.

Renovering av tegel- och plåttak
Vi erbjuder helhetslösningar och arbetar med alla förekommande ytskikt på yttertak. Vi har personal som enbart arbetar med
tegel- och plåttak, vilket säkerställer en hög kvalitet. Falu Plåtslageri ger oss också ökade resurser.

Taksäkerhet
Vi har lång erfarenhet av taksäkerhet, en kunskap som våra kunder ofta har stor nytta av, då regelverken ofta är snåriga och
svårtolkade. Med vår expertkompetens i ryggen hjälper vi våra kunder att uppfylla lagkrav för att arbeten på taket kan utföras
på ett säkert sätt.
Vi kan erbjuda såväl takentreprenader som statusbesiktningar med rekommendationer på vad som behöver kompletteras enligt
lagar och regelverk. Vi har personal som är certifierad för att göra besiktningar på taksäkerhet.

Solcellspaneler
Vi säljer och installerar högeffektiva solceller med en hög verkningsgrad. Dessutom lägger vi stor vikt vid att erbjuda
solcellslösningar som passar huset. Genom att välja solceller som energikälla sparar du pengar på uteblivna elräkningar och
gör samtidigt en god sak för miljön! Ytterligare en fördel är att du kan sälja tillbaka överskottet av elen till energibolaget. I
samband med entreprenaden gör vi energisparberäkningar där du ser hur mycket pengar du sparar.

Läs mer om taksäkerhet.
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Solvärme och solel är
en hållbar investering
Producera egen el och värme med en solanläggning från oss.
Vi har lösningen som passar dig:
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Svesol Komplett - Vi guidar dig från köp till färdig installation.
Svesol Grossist - För dig som installerar på egen hand.
Svesol Projekt - När du behöver stöd vid större solenergiprojekt.
0241-101 11 • www.svesol.se

Tätskikt papp och duk
Vårt specialområde är papp och duk, där våra professionella takläggare utför entreprenaderna, från smått till stort. Vi är en av
BMI och TIB auktoriserad entreprenör och är ansluten till Tätskiktsgarantier Norden. Vi erbjuder marknadens absolut bästa och
längsta garantier på våra arbeten.

Gröna tak
Sedumtak blir allt vanligare i Sverige, främst i offentliga miljöer. Taket är inte bara vackert, det ger även miljövinster genom att
suga upp en del av regnvattnet så att mängden spillvatten i dagvattenledningarna minskar. Även luften blir renare genom att
taket tar upp koldioxid och avger syre.
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Vill du veta mer om tätskiktsgarantier?
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Vi löser dina avloppsproblem
Spolning • Rörinspektion • Relining
vvsteknik.net

info@vvsteknikgavledala.se

023-70 41 00

Underhåll och service året om
TAKAB erbjuder konditionsbesiktning av ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med eventuella förslag till åtgärder. Vi
gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med dig gör vi upp en långsiktig underhållsplan.
Du kan även vända dig till oss för rådgivning och konsultation. Vi är experter på att hitta den optimala lösningen, både när det
gäller ekonomi och livslängd för din fastighet.
Vi erbjuder olika typer av underhållsavtal som innebär att vi utför och tar ansvar för årliga besiktningar och underhåll av tak. Vi
har också ramavtal med bland annat kommuner, HSB, Riksbyggen och fastighetsägare.
Under vinterhalvåret kan vi också rycka ut för snö, is och halkbekämpning. Vi är vana vid att röra oss och arbeta på tak, och
våra anställda har den utbildning som krävs.

En Riktig Takläggare!

Matsarvsvägen 5
791 77 Falun
023-161 63

www.takab.nu
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• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 16387 • www.jssverige.se
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