TRYGGA OCH TOTALA TAKLÖSNINGAR

FRAMSIDA

På taket i mer än 35 år
Nynäs Tak har sedan 1982 bedrivit verksamhet med omoch nytäckning av tak. Det hela började med att vi tog fram
en skarvfri produkt för strykning av tak, BUR-systemet.
Mycket har hänt sedan dess och idag har vi utvecklats
till att omfatta alla typer av tak. Vi tillhandahåller även en
betydande serviceverksamhet.
Vi är ett av de större takentreprenadföretagen i Sverige
och vi finns representerade i Mälardalen och hela Norrland.
Vi har cirka 100 medarbetare och varje år lägger vi runt 200
000 kvadratmeter tak. Sedan starten har vi monterat ca 6
miljoner kvadratmeter tak.
På Nynäs Tak strävar vi efter långa och nära kundrelationer
som bygger på förtroende. Det är viktigt för oss att erbjuda
våra kunder en totallösning, där du som kund kan vara
trygg med att vi levererar en slutprodukt av högsta kvalitet.
Huvuddelen av arbetet utförs av vår egen personal.
Vi arbetar också med olika, noga utvalda, specialistföretag
som har samma syn på kvalitet och ansvar som vi själva.
Våra medarbetare har en mycket hög kompetens och som
en del i vårt kvalitetsarbete är det naturligt för oss att hålla
oss uppdaterade med alla utbildningar och yrkesbevis som
krävs. Vi satsar mycket på att vidareutbilda vår personal, så
att vi kan möta de krav som framtiden och våra kunder ställer.

2

Nynäs Tak är branschauktoriserade av Tak- och
tätskiktsentreprenörernas branschorganisation (TIB)
och i SMART Ledningssystem. De flesta av våra arbeten
omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom ett
samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden.

Bolagen inom Nynäs Tak
Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB
Verksamheten täcker in Stockholm, Mälardalen och Uppsala.
Kontoret finns i Jordbro, i Haninge kommun. I Stockholm
arbetar vi även som Pettersson Tak och Bygg AB som inriktar
sig på pannbelagda tak såsom betong och tegeltak.

Nynäs Tak Entreprenad Norrland AB
Verksamheten täcker in Uppsala och norrut. Kontor finns i
Kramfors, Gävle, Umeå och Örnsköldsvik. I Umeå arbetar
vi under namnet Takringen Umeå.

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.

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon

Snap video

Din samarbetspartner med det stora sortimentet för
takentreprenören. Vi hjälper till med takbesiktning,
rådgivning och vindlastberäkning.
Vi servar hela landet från Stockholm 0733-16 71 01
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Experter på taksäkerhet
På Nynäs Tak har vi 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.
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Vi kan erbjuda såväl takentreprenader som statusbesiktningar med rekommendationer på vad som behöver
kompletteras enligt lagar samt regelverk. Vi har personal
som är certifierade för att göra besiktningar på taksäkerhet.

Säker På TakeT
Vi har allt inom taksäkerhet

SVENSK KVALITET
SEDAN 1959

www.welandstal.se
5

Tätskikt
Tätskikt för tak och grund är en av de viktigaste
komponenterna i en byggnad. Att skydda konstruktionen
från inträngande vatten är en förutsättning för att bevara
en byggnad för framtiden och skapa en trygg och trevlig
innemiljö. Många ser taket som byggnadens femte fasad.
För oss är taket den första och viktigaste fasaden.
Tätskiktet kan till exempel produceras av bitumen eller
plast. Vi arbetar i första hand med tätskikt av bitumen,
men har kompetens för alla förekommande material på

marknaden. Mataki har varit vår huvudleverantör sedan
90-talet. Mataki levererar produkter som är anpassade för
svenskt klimat.
Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ genom
ett samarbete med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Detta
innebär att vår tak entreprenad erbjuder dig som kund
ett av marknadens mest omfattande trygghetspaket för
tätskikt på tak.

Vill du veta mer om tätskiksgarantier,
se filmen här

070-6534373
info@bygginsatsen.se
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Specialister på
elinstallerade tätskikt
På Nynäs Tak jobbar vi med elinstallerade tätskikt, vilket innebär
en betydligt lägre brandrisk under arbetets gång. Vår huvudsakliga
samarbetspartner, och vars tätskiktsprodukter vi lämnar garantier på,
är Mataki. Deras Power-produkt är ett komplett tätskiktssystem avsett
för både nyproduktion och renovering av befintliga tak på såväl lutande
som låglutande tak. Tätskiktsmattan är lättare, smidigare och tunnare
än traditionella tätskikt och appliceras med eldriven varmluftsautomat –
helt utan gasol.

Mataki Power är ett 100% elinstallerat tätskikts
system som med fördel installeras på tak i känsliga
miljöer. Exempel där särskilda krav förekommer
är sjukhus, serverhallar, bensinstationer, diverse
kommunal verksamhet och annan känslig
industri. Mataki Power har en kraftig stomme
av polyester och en bitumenblandning som har
optimerats för varmluftsinstallation. Kontakta din
representant på Nynäs Tak så berättar de mer!

Följ oss på
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Terrasser
Nynäs Tak är också en flitigt anlitad partner vid anläggning
av tätskikt på terrasser, ett arbete som ofta kräver
speciallösningar. Vi har personal som uteslutande jobbar
med terrasser och som har den spetskompetens som
krävs för dessa projekt. Det är viktigt att vi har rätt montage
på terrasser eftersom det är väldigt kostsamt att åtgärda i
efterhand.

www.rockwool.se
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Gröna tak
I takt med att vi blir fler människor byggs värdefulla rekreationsoch grönområden bort. Därmed försvinner mark som fungerar
som lunga, rening och fördröjning av dagvatten. För att
kompensera förlusten av grönområden läggs mycket fokus på
gröna tak i olika policys och styrande dokument för städernas
utveckling.
Ett grönt tak avser allt från mycket tunna sedumväxtbäddar som
anläggs på vanliga hustak, till tjocka växtbäddar med buskar och
träd som anläggs på mycket kraftiga bjälklagskonstruktioner.
I projektering och anläggning av gröna tak är många discipliner
inblandade. För att säkerställa lång livslängd med kundens
önskade målbild följer vi utvecklingen av gröna tak och bidrar till
att utveckla leverantörers produkter.
Ett grönt tak är inte bara bra för miljön, dessutom ger en väl
fungerande överbyggnad ökad livslängd för tätskikt vilket
förlänger underhållsintervall av hela takkonstruktionen inklusive
tätskikt och överbyggnad.

Släpp in dagsljuset!
med
KLARLUX®
Takljuskupoler
Brett storlekssortiment
Låga U-värden

Rökluckor räddar liv!

KLARVENT®

Nytec

AB

Smålandsstenar
www.nytec.se • 0371-335 90

Rökluckor • Takljuskupoler • Lanterniner • Uppstigningsluckor • Inspektionsluckor • Vindstrappor • Fasadluckor • Takfönster
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Eget plåtslageri
För att kunna utföra takarbeten av högsta kvalitet, och erbjuda en hög servicenivå, har vi ett eget plåtslageri.
Här har vi alla resurser som krävs för att fortsätta vara ett branschledande takentreprenadföretag.
Vi har plåtslageri i både Stockholm, Gävle och Umeå.

Vi kan tak :

• tegel • betong • plåt
• taksäkerhet • avvattning
• tätskikt

WWW.BYGMA.SE
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Pannbelagda tak
Ett väl utformat ler- eller betongtegeltak överlever de
flesta andra takbeläggningar och har en historia från tiden
1000 år före Kristus. Även Nynäs Tak har en lång historia
när det gäller pannbelagda tak och varje år läggs ca
30 000 kvadratmeter takpannor. I nära samarbete med

våra leverantörer arbetar vi fram en komplett och trygg
lösning för våra kunders tak som de kan njuta av i
decennier. Med vår samlade erfarenhet inom de material
och komponenter ett pannbelagt tak ofta innehåller så
säkerställer vi kvalitén på de tak vi levererar till våra kunder.

Allt i ett på samma adress
Vi har även butik!
Bilverkstad
Markörgatan 8
136 44 Handen/Haninge
08-777 24 30

Öppettider
Mån-Tors 08.00–17.00
Fredagar 08.00–15.00
Lör-Sön Stängt
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Ta det säkra före
det osäkra när
det gäller ditt tak.
Med produkter av högsta kvalitet och tillförlitlighet från
Europas ledande tillverkare av taksystem Bauder, ett familjeföretag sedan mer än 160 år. Vårt breda produktprogram
omfattar allt från tätning till värmeisolering, gröna tak och
elproduktion, från en och samma leverantör. För säkra branta och låglutande tak.
www.bauder-tak.se
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En service i toppklass
För vissa företag är servicearbete nästan ett nödvändigt
ont. Men på Nynäs Tak ser vi tvärtom på saken. Därför
är det självklart för oss att också sköta underhållet, så
att våra kunders tak kan fungera bekymmersfritt. Att
anlita oss för servicearbetet är det mest bekväma och
lönsamma alternativet.
Allra smidigast är det om du som kund tecknar ett
serviceavtal med oss. Det innefattar städning och
protokollförd översyn av taken, vilket i förlängningen gör

att du undviker obehagliga överraskningar. Vi kan även
kontrollera taksäkerheten så att lagkraven uppfylls. Vi
har ett stort antal ramavtal som omfattar takservice,
taksäkerhet och snöskottning.
För att kunna erbjuda en så hög service som möjligt
har vi medarbetare som bara jobbar med service. De
är alltid beredda att rycka ut för att hjälpa till med att
felsöka läckage, utföra mindre lappa- och laga-arbeten
och mycket annat.

Marknadens starkaste
infästningar minskar din
montagetid i varje projekt
 Professionell vindlastberäkning med Roof Calculator
 Teknisk support varje dag mellan 07-17
 Alla produkter är CE-märkta och testade enligt ETAG006
 Över 30 färdiga prestandadeklarationer
 Allt ﬁnns på lager för direktleverans. Beställ innan kl 13.00

INFÄSTNINGAR, TAKSÄKERHET, LIMNING OCH TÄTNING FÖR LÅGLUTANDE TAK
Order & teknisk support 0430-149 90. www.infastningardirekt.se
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Vi satsar på solenergi
Solenergi har blivit en allt mer populär energiform och
vi på Nynäs Tak har bestämt oss för att vara med på
tåget. Vi på Nynäs Tak samarbetar idag med flera
solcellsföretag för att vara uppdaterade med det senaste
inom solenergi. Vi monterar solcellerna och ibland lägger
vi även taken. Vi hjälper även till med att ta fram kalkyler
och göra beräkningar på fastigheterna, här kan vi med vår
erfarenhet och kompetens få ut maximalt av varje projekt.

Ta det säkra före
det osäkra när
det gäller ditt tak.
Med produkter av högsta kvalitet och tillförlitlighet från
Europas ledande tillverkare av taksystem Bauder, ett familjeföretag sedan mer än 160 år. Vårt breda produktprogram
omfattar allt från tätning till värmeisolering, gröna tak och
elproduktion, från en och samma leverantör. För säkra branta och låglutande tak.
www.bauder-tak.se
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På Nynäs Tak tror vi verkligen på solenergi, för oss är
det helt rätt väg att gå för en hållbar miljöutveckling.
Därför kommer vi i framtiden att utveckla det här
verksamhetsområdet ännu mer.
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Vårt huvudkontor är
beläget i Haninge.
Cementvägen 22
136 50 Jordbro
Tel växel 08-500 126 60
Info@nynastak.se

Kramfors

Frånövägen 3
872 43 Kramfors
0612-32125
kramfors@nynastak.se

Gävle

Tredje Tvärgatan 5
802 84 Gävle
026-512125
gavle@nynastak.se

Örnsköldsvik

Karosserivägen 2
891 41 Örnsköldsvik
0660-660525
ovik@nynastak.se

Umeå

Rondellgatan 2
904 22 Umeå
090-130094
umea@takringen.se

Stockholm

Cementvägen 22
136 50 Jordbro
Tel växel 08-500 302 60
info@ptakbygg.se

• 14656 • www.jssverige.se

Stockholm

