Din takentreprenör i Västra Götaland

Proffs på tak
Alingsås Tak startades 1982 av Mats Ivarsson och i dag leds
företaget av Martin Scherman. Sedan januari 2009 ingår Alingsås Tak
i Protan-gruppen och kompletterar som helägt dotterbolag Protans
egen entreprenadverksamhet i Väst-Sverige. Från vårt huvudkontor i
Alingsås utför vi projekt i hela Västra Götaland och Halland.
Med ett 20-tal anställda tar vi åt oss arbete på stora och små projekt.
Vi är specialister på tak och utför kvalificerade takarbeten så som
montering, underhåll, besiktning, städning.
Alla våra montörer har certifikat för “Heta Arbeten” och vidareutbildas
kontinuerligt inom materialkunskap och montering av våra taksystem.

Marknadens bästa produkter
Vi använder bara material med hög kvalitet och beprövade
egenskaper och förväntar teknisk kompetens och bred fackkunskap
också av våra leverantörer. Med en hög kvalitet i utförandet
säkerställer vi att våra kunder får den optimala lösning för sitt tak.

Våra lösningar
Taksystem för exponerade tak med mekanisk infästning
Taksystem med övertäckning av extensivt växtskikt
Taksystem med övertäckning av singel eller betongplattor
Terrassystem
Profilering med logotyp på taket
Vakuumtak (ingen perforering i underlaget)
Stormodulsystem för XXL-tak
Renovering av bandtäckt plåt utan blästring och målning

Brandsäkerhet
Vi svetsar med en självgående svetsautomat och bidrar därmed till
en reducerad brandrisk både under installation och på det färdiga
taket. Protan-takduken som svetsas med varmluft är dessutom
självslocknande vilket innebär mindre brandrisk jämfört med andra
tätskikt.

Garantier
För projekt utfört med Protan takduk lämnar vi 15 års materialgaranti
med projektrelaterat garantibevis. På arbetet lämnas vanligtvis 5 år
(enligt AB04).
Mot en extra kostnad kan en garantiförsäkring på 5+5 år avseende
material, arbete och följdskador erhållas. Garantiförsäkrigen är förbetald för hela försäkringsperioden.

Ett axplock av utförda projekt:
Luna, Alingsås
Nolhagahallen, Alingsås
Toveks Bil, Boråas
Toveks Bil, Ulricehamn
Q8, Kinna
Bil Nilsson, Alingsås
Flerfamiljshus, Mölnlycke
Privatbostad Trollhättan
Privatbostad Rönnäng
Myråsskolan, Borås
Villor Storås Ängar, Angered
DSV, Borås
Alingsås Kommun
Saab Opel
Borås Ishall
Borås Tidning
Villor Derome
DHL, Göteborg
Stuga, Rönnäng
Viskaforsskolan
OnOff
Villa Älvängen
Villa, Glimmerplan Borås
Brinkåsen
St. Jörgen Resort & Spa
Stadsskogen, Alingsås
Garage, Hill

Borås Tidning, Borås

Yrkesskola, Varberg

DHL, Göteborg

Alingsås Tak AB
Krangatan 23
441 38 Alingsås
www.alingsastak.se
Tel. 0322-670340
Fax 0322-670341
info@alingsastak.se

