MERA TAK – VI KAN TAK
Mera Tak är en taktillverkare som riktar sig till hela marknaden, från privat- och villakunder till
företag och industrier. Vi har varit verksamma sedan början av 1980-talet och har genom åren
byggt upp en gedigen erfarenhet och kompetensbas.
Under våra år i branschen har det hänt mycket. Såväl tekniker som material har utvecklats till
det bättre, både estetiskt och funktionellt. Dagens tak har väldigt hög prestanda och det läggs
mycket fokus på att taken ska ha en stark miljöprofil.
Idag är vi på Mera Tak ungefär femton anställda som jobbar med försäljning, administration och
produktion. Vi tillverkar allt i egen verkstad och har de certifieringar som krävs. Vi tror på att alltid
leverera med hög kvalitet, till rätt pris och med god service.
Är det dags att se över taket? Tveka inte, kontakta oss på Mera Tak redan idag!

Transporterar allt möjligt och omöjligt...

... i hela Sverige
www.palmsakeri.se

VIKTEN AV ATT VÄLJA RÄTT TAK
Det finns en anledning till att uttrycket ”tak över huvudet” har blivit ett sätt att tala om grundläggande
behov. Taket är nämligen det viktigaste på ett hus.
De fyra väggarna kan vara hur starka och stabila som
helst, men utan ett tätt och tåligt tak är väggarna inte
mycket värda.
Samtidigt är taket något vi tar för givet. Det bara finns
där, vi ser det inte särskilt ofta och därför tänker inte
alla på att taket faktiskt behöver underhållas och eller
bytas ut. Badrummet och köket är miljöer där vi dagligen tillbringar mycket tid och därför gärna lägger
både tid och pengar på att renovera med jämna mellanrum. Att även taket kräver omsorg är kanske inte
lika självklart.

Bra att veta när du ska byta tak
Att byta eller göra vid taket är dessutom ett stort arbete som kräver mycket kunskap, både om konstruktion
och material. Dessutom är det något som förändrar
stadsbilden och därför krävs ofta bygglov, särskilt i
tätorterna, något de flesta inte tänker på. Bygglov
ansöker du om hos kommunen.
De flesta väljer att anlita professionella hantverkare vid
takarbeten, även om det också går att göra själv. Oavsett hur du vill gå tillväga är det alltid bra att ta kontakt
med en plåtslagare som kan bidra med sin expertis,
eftersom de flesta skorstenar och andra takkonstruktioner innehåller någon form av plåtmaterial som ska
hanteras på ett visst sätt.

VÅRA PRODUKTER
OCH VARUMÄRKEN

Att byta eller lägga nytt tak är något de flesta kanske bara gör en
gång i livet, vilket innebär att det också blir en stor och viktig investering. Vi på Mera Tak tillverkar allt själva, helt utifrån vad som behövs
och passar just din fastighet. Som villakund kan du handla direkt hos
oss, här ska du alltid känna att du får rätt produkt till rätt pris.

www.pwc.se/ystad

Som Sveriges ledande rådgivare inom revision, redovisning, skatt och
affärsutveckling har vi kunskapen, erfarenheten och alla de tjänster du kan
tänkas behöva för att driva och utveckla ditt företag. Kontakta oss i Ystad på
010-21 297 20, tillsammans tar vi dig närmare dina mål och visioner!
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