Takcentrums tak & tätskiktsgarantier

Är din fastighet i
trygga händer?
Taket är den viktigaste delen av
fastighetens skydd mot klimatpåverkan!

För den som investrerar i en fastighet är det viktigt
att investeringen är i trygga händer

www.takcentrum.se

Varför välja Takcentrum?
Det är en illusion att tro att taket kommer att vara i nyskick för evigt. Taket är husets viktigaste
skydd mot klimatpåverkan. Taket utsätts kontinuerligt för ett naturligt slitage av väder och vind,
som sätter sina spår, över tid.
Genom att välja Takcentrum som materialleverantör till ditt tak, kan du vara trygg i vetskapen om
att materialet håller en mycket hög kvalitetsstandard och omfattas av ett generöst trygghetspaket.
Enligt konsumentverket; “en garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller
kvaliteten under en viss tid”. Våra garantier täcker precis det som är grunden till varje taks hållbarhet
och hälsa, nämligen material, arbete och tredje part över en tidsperiod av 10 + 5 år. För att garantin
skall utfärdas så måste entreprenören vara ansluten till vårt T-Team och materialet beställt från
Takcentrum.
Fulländad trygghet när det gäller taket, trygghet i garantiernas omfattning, tid och kvalite´.

Med Takcentrums tak & tätskiktsgarantier är Du alltid i trygga händer

T-Team
Takcentrum samarbetar med ett antal av marknadens kunnigaste takentreprenörer. Vi kallar konceptet ”proffs i samverkan”.
Våra takentreprenöre är medlemmar i T-Team. Medlemskapet garanterar att takläggarna genomgått nödvändig utbildning för just våra takmaterial. Vid avslutat arbete är dessa auktoriserade att
lämna en skriftlig garantisedel på utfört arbete.
Vi är väl medvetna om den höga kvalitet våra produkter håller. Samtidigt vet vi att arbetets kvalitet
återspeglas av den yrkesskicklighet, erfarenhet och entusiasm takläggaren lägger ner vid appliceringen av just ditt tak.
Kombinationen av rätt material och rätt utfört arbete, moment för moment, enligt tillverkarens
direktiv, är grunden för Takcentrums tak & tätskiktsgarantier.
Det ska vara lönsamt att anlita kunniga takläggare.

Täta leveranser på hög nivå!

www.takcentrum.se

Vad gäller garantin
Enligt allmänna bestämmelser (AB 04/AB 06) är garantitiden 5 år för entreprenörens arbete och 2
år för materialet.
Takcentrums tak & tätskiktsgarantier garanterar att utan kostnad tillhandahålla nödvändigt ersättningsmaterial, arbetskostnad samt ev. följdskador för reparation och utbyte under en period av
10 år från slutbesiktningsdagen.
Ytterligare 5 års materialgaranti (totalt 15 år) gäller om fastighetsägaren begär en takinspektion
under garantitidens tionde år.
Garantin gäller under förutsättning att:
•
•
•
•
•

Tätskiktet är levererat av Takcentrum
Installationen utförts enligt anvisningar från leverantören
Installationen utförs i enlighet med gällande normer
Installationen utförs av takcentrums certifierade T-Team entreprenörer
Alla relevanta faktoror är till fullo betalda

Garantin börjar gälla direkt efter slutbesiktning.
Takcentrum samarbetar, genom sina leverantöre, med några av Europas största försäkringsbolag
som återförsäkrar materialgarantin för våra kundens trygghet och säkerhet.
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Täta leveranser på hög nivå!

Våra Entreprenörer
Vi vet att inget tätskikt är bättre än hur det installeras. Därför är kraven på kvalitén på installationen och
hantverkarens skicklighet oftast till och med viktigare än materialet. Våra produkter säljs och används
genom ett rikstäckande nätverk av yrkesskickliga entreprenörer.
Vi jobbar med proffsen på tak och tätskikt.
Vi jobbar långsiktigt. Det är just långsiktigheten som har gjort oss
till en pålitlig leverantör av tak och tätskikt till marknadens bästa
entreprenörer och takläggare. Att arbeta med de bästa ställer
stora krav på oss och den service som vi erbjuder våra kunder.
Att ha bibehållit vår höga marknadsposition bland de bästa i
branschen i 20 år är något vi är väldigt stolta över.

T-Team
Takcentrum tror på långsiktiga relationer. Att ha
ett nära samarbete med våra kunder är en förutsättning för att ständigt kunna förbättra oss och
erbjuda bra produkter och service.
T-Team är ett forum för våra närmaste kunder. Här
tar vi del av varandras erfarenheter och bygger
upp nätverk för ett professionellt samarbete i en
miljö där vi hela tiden strävar efter en ömsesidig
nytta, allt för att gemensamt lyckas bättre på
marknaden.

Takcentrum Sverige AB
Vretensborgsvägen 12-12, 126 Hägersten Tel: 08-89 01 09 Fax: 08-89 01 14 E-mail: hk@takcentrum.se

