TAKRENOVERING
BRA ATT VETA
Vägen till ett nytt tak
Vi vill göra ert takbyte så
smidigt som möjligt.
För att kunna ge en så
pricksäker prisbild som
möjligt så använder vi vår
egen byggställning, våra
egna takläggare och
snickare. I offerten framgår
exakt va som ingår, samt
finns det nedskrivet sådant

Så går renoveringen till

som vi inte kan bedöma i
förväg, såsom dåligt råspont
skadade takstolar etc.
Vi har ett nära samarbete
med leverantörer av
takpapp, takpannor och plåt.
När våra takläggare påbörjat
ert takbyte så stannar de tills
det är klart (med undantag
om vädret inte tillåter
arbetet)
En nöjd kund är bästa
reklam. Därför är vi mycket

mån om att Ni som kund
återkopplar om det finns
något under processen som
ni tyckt fungerat sämre.
Även om vi alltid försöker
samla upp skräp som
kommer fram under det
gamla taket så ramlar det lätt
ner och skräpar ner nedanför
byggställningen. Rensa
därför bort era ägodelar från
husvägg och 2 m ut.

Arbetsmijlö - Vi har ett ansvar
över arbetsplatsen, därför får
ni inte beträda ställningen
utan takläggarnas tillåtelse
under arbetstiden.
Meddela takläggarna om ni
har några speciella önskemål
i samband med att arbetet
utförs.
Vi är glada att ha blivit
tillfrågade och hoppas få ert
förtroende för takbytet.

Byggställning levereras och ev
Beställning av jobb

container och mannskapsvagn

Underarbetet utförs och taket

etableras

mäts exakt.

Ni läggs i vår kölista och får
en ungefärlig tidsplan

Material
levereras och takbytet påbörjas

Takbytet färdigställs, vi
avetableras och ni erhåller er
faktura

FAKTURAINFORMATION
Resursbank sköter vår fakturering. Vi har 15 dagars betalningsvillkor. Resursbank gör en leveranskontroll,
det är därför viktigt att ni svara när de ringer/skickar mail och bekräftar att jobbet är färdiugt.
Vi erbjuder alla våra takkunder att betala fakturan direkt den erhållits, detta mot ett avdrag på 1000 kr inkl
moms. Ni spar tusen kronor och vi får in pengarna på vårt konto snabbare. Win - Win.
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