Johanna, Mikael och Fredrik

TRYGGA TAKENTREPRENADER
Vi är ett familjeföretag i tredje generationen som startades under 1960-talet. Vår utveckling har varit positiv under åren och
idag erbjuder vi helhetslösningar inom tak- och plåtentreprenader. Med utgångspunkt från Skövde vänder vi oss till industrioch byggföretag, bostadsrättsföreningar, kommuner och privatpersoner i Skaraborgs län.
Vi tror på nära kontakt med våra kunder under våra projekt och gör allt för att de ska bli nöjda och få ett proffsigt utfört
takarbete. Att ge oss förtroendet som totalentreprenör, där vi leder ett projekt från start till mål, är ett tryggt val. Våra erfarna
takläggare reparerar, renoverar och lägger nya tätskikt på alla former av yttertak.

Marknadens starkaste infästningar minskar din montagetid i varje projekt
 Professionell vindlastberäkning med Roof Calculator
 Teknisk support varje dag mellan 07 och 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

FOKUS PÅ KVALITET
OCH MILJÖ
På MB Tak arbetar vi ständigt med frågor som rör kvalitet
och miljö. Vi följer de riktlinjer och krav som ställs i
branschen och vi utför alltid uppdragen på rätt sätt utan
att ta några genvägar. Alla våra medarbetare har rätt
utbildning, och vi följer det arbetssätt som förespråkas av
våra leverantörer.

MARKNADENS
BÄSTA GARANTIER

WWW

Vårt arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™, vilket
innebär att vår takentreprenad erbjuder dig som kund ett av
marknadens mest omfattande trygghetspaket för tätskikt på
tak. Vi lämnar också marknadens absolut bästa och längsta
garantier på våra arbeten.

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.

I SKÖVDE AB

www.elcenteriskovde.se

Din leverantör av cellplast!
www.sundolitt.se

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.
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Läs mer om brandsäker isolering på
www.rockwool.se
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PVC-DUK
Vi använder oss av Protans PVC-duk som håller hög kvalitet och har en lång livslängd. Våra lösningar är robusta i alla klimat
och täcker alla behov för tekniskt och kostnadsmässigt optimerade tak.

TAKPAPP FRÅN SVENSKA TREBOLIT
Takpapp är grunden i vårt företag. Vi använder oss av tätskiktsprodukter från Trebolit som är speciellt anpassade för den
svenska marknaden och det nordiska klimatet. Vi använder oss också av miljövänliga Trebolit Elastolit NOXOUT. Ett Elastolit
NOXOUT-tak på 1000 m2 neutraliserar varje år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 5) släpper ut under
17 000 mils bilkörning.

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.

TEGEL- OCH BETONGPANNOR
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 kvaliteten på de tak vi levererar till våra kunder.

SHINGEL FRÅN KATEPAL
I de fall då taket inte klarar av tyngden av takpannor, är shingel ett bra alternativ, vad gäller både hållbarhet och estetik.
Shingel finns i alla färger, samt i olika utseenden.

www.tresab.se

www.katepal.fi

Takprodukter Norden AB marknadsför Katepal OY:s produkter i Sverige.
Tätskikt för nordiska klimat med 15 års garanti.

HELTÄCKANDE PÅ PLÅT
Vi erbjuder helhetslösningar när det gäller byggnadsplåt, allt från hängrännor till att lägga plåttak. I vår moderna
plåtverkstad har vi en hög kapacitet och här tillverkar vi det vi sedan monterar.
Genom att ha både takläggare och plåtslagare på samma företag utför vi våra uppdrag effektivt, när det gäller tid och kostnad, vilket skapar mervärde för våra kunder.

VI SER TILL ATT TAKEN ÄR SÄKRA!
I samband med att vi lägger om taket har vi möjlighet att gå igenom och åtgärda taksäkerheten. Vi har
lång erfarenhet av taksäkerhet, en kunskap som våra kunder ofta har stor nytta av, då regelverken är
snåriga och svårtolkade. Med vår expertkompetens hjälper vi våra kunder att uppfylla lagkraven för att
arbeten på taket kan utföras på rätt sätt.
Vi erbjuder såväl takentreprenader som förberedande besiktningar, bland annat med drönare, med
rekommendationer på vad som behöver kompletteras enligt lagar och regelverk. Vi har personal som är
certifierad för att göra besiktningar på taksäkerhet.

DIN KOMPLETTA PLÅT- OCH TAKLEVERANTÖR
Areco Direct erbjuder ett brett produktsortiment inom affärsområdena
Byggplåt, Ventilation, Handelsstål & Armering. Tillsammans med våra leverantörer,
med extra fokus på de egentillverkade byggplåtsprodukterna från Areco Profiles,
är vår målsättning att ständigt utveckla sortimentet i samklang med kundernas önskemål.

Samarbetspartners

MB-Tak AB
Fabriksgatan 3
541 57 Skövde
Telefon: 0500-41 40 41
info@mbtak.se
www.mbtak.se
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