FAGLIG

STYRKE

Takringen er en landsdekkende kjede av takentreprenører
og blikkenslagere

takringen.no

Naturlig førstevalg

Et kvalitetsstempel

Som Norges ledende fagkjede med
takentreprenører er Takringen et naturlig første
valg for hele bransjen. Kjeden består av en lang
rekke selvstendige takentreprenører og blikken
slagere, som alle har til felles at de har spiss
kompetanse innen arbeid med tak, blikk og
membraner.

Takringen er et kvalitetsstempel som skal gi
trygghet for hele prosessen, både vurdering,
løsningsforslag, gjennomføring og påfølgende
service. Takringen er tilsluttet Takentreprenørenes
Forening (TEF).

Som kjede har vi en god kompetanseflyt mellom
alle tilsluttede yrkesutøvere, og er dermed et miljø
som dyrker presisjon, kvalitet og service i alle
ledd. Som Takringenmedlem er du en del av et
stort kompetansemiljø for ditt fag, og represen
tant for en kjede som står for førsteklasses yrkes
utøvelse og kompetanse.

Festemateriell til
Tak og fasader
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Som avtalt i mer enn 30 år
Alle bransjer er avhengige av tillit i markedet
for å levere optimalt. En av Takringens viktigste
funksjoner er å jobbe frem seriøsitet for fagfeltet.
Ved å samkjøre oss blir vår yrkesutøvelse
mer profesjonell og smidig – sammen gjør vi
hverandre gode.

Takringen har også en plattform for felles
innkjøpsavtaler, juridisk bistand, markedsføring
og generelle støttefunksjoner for alle medlemmer.
Vi er en betydelig aktør i bransjen med ca. femti
medlemsbedrifter og en siste-ledds omsetning på
ca. 650 millioner kroner.

Vi jobber aktivt for å sikre at alle kjedens
medlemmer og deres kunder får den beste kvali
teten gjennom felles kompetansebyggende aktivi
teter, samarbeid og kompetansedeling på tvers av
medlemsmassen.

Takringen og våre medlemmer har levert som
avtalt i mer enn 30 år.

Spesialisten på festemateriell for tak og fasade
VI HAR FESTEMATERIELL FOR - taktekking - blikkenslagerarbeider - stålplatemontering - tømrer og snekker
Vi kan tilby
Høy servicegrad og kompetanse - Produkter av beste kvalitet og vindlastberegning
Skreddersydde løsninger for små og store prosjekt - Stort lager i Trondheim med hurtig levering i hele landet»

ASTL – det unike
festet for betong.
Vi har originalen!

Tlf. 72 84 86 90
E-post: post@byggfester.no
www.byggfester.no

Medlemsfordeler
Takringen er som organisasjon i en unik posisjon
for å fremforhandle avtaler og betingelser på
medlemmenes vegne. Det gir deg trygghet for
fremtiden og fritar deg fra administrativt og
viktig, men tidkrevende arbeid. Takringen orga
niserer også kompetansehevende tiltak og akti
viteter som gjør deg og din bedrift til en sterkere
aktør med en klar markedsfordel.
I tillegg sørger organisasjonen for at medlem
mene får tilgang til juridisk bistand, gunstige
innkjøpsavtaler, markedsføring og andre støtte
funksjoner.
Mange synes det er tidkrevende til enhver tid å
skulle holde seg oppdatert på gjeldende regelverk,
standarder og produkter.

Som medlem i Takringen hjelper vi deg, så du kan
holde deg oppdatert. Det gir trygghet i hverdagen.
Det er ingen avgifter knyttet til et medlemskap i
Takringen. Aktivitetsnivået bestemmer du selv.
Ønsker man å delta på kurs, samlinger, andre
faglige fellesskap, eller bare være nøytralt medlem
med alle fordeler og tjenester det automatisk gir?
Du vil uansett ha en trygg tilhørighet i et miljø
som kjenner faget og arbeidsdagen din.
Et medlemskap i Takringen er en førsteklasses
forsikring for en bedre yrkeshverdag og en forut
sigbar fremtid. Velkommen som medlem!
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ESHA Norge
Selma Ellefsens vei 25, 0581 Oslo
Tlf. 22 88 45 40

Tjenester
Våre medlemmer utfører ulike typer tjenester innenfor
taktekking, blikkenslagerarbeid og membraner.
Takringen har ingen egen produksjon, men står fritt til å
velge kvalitetsprodukter fra anerkjente norske og uten
landske produsenter.
Flere av våre samarbeidspartnere er noen av de største
leverandørene innenfor ulike typer takbelegg, grønne tak,
takstein og takplater, membraner, takisolasjon, tak- og
balkongsluk, samt mekaniske festemidler og verktøy
produsenter. Ta kontakt med en av våre takentreprenører
for å finne riktige løsning til ditt prosjekt.

«Sammen er vi sterke, alene kan vi
bli litt for små – derfor er vi medlem i
Takringen.»

Nordland Tak AS

«Som medlem i Takringen får
du et stort og sikkert faglig
fellesskap!»
Hesselbergtak AS

RENOLIT ALKORPLAN

www.renolit.com

Takk til våre samarbeidspartnere
Velg et enkelt og kostnadseffektivt
system for isolering av flate tak.
Våre systemløsninger for flate tak isolerer optimalt, har
stor brannmotstandsevne og utleggingen er effektiv.
Gå inn på www.rockwool.no
for mer informasjon.

Eget direkte nummer til kundeservice
for Tak - Kompakte Tak
69 81 85 88 eller tak@glava.no
Kan benyttes ved henvendelser vedr.

ordre, tegning, transpor t og levering
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TIDSSPARANDE
20% BETRE ISOLASJON

NEOPOR®

VARTDAL
TAKFALL
Komplett leverandør til flate tak;
•
•
•

Neopor EPS
Komplett system ubrennbar
isolasjon
Høgeffektiv isolering

Tlf: 700 48 300
E-post: bygg@vartdalplast.no

Kontaktinfo:
Besøksadresse:
Tømmerkrana 5,
3048 Drammen

Postadresse:
Postboks 4134
3005 Drammen
post@takringen.no

Tel: 32 20 29 00
ORG.NR: 934 785 657
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Isola Mestertekk
Norsk takbelegg for norske forhold!

Gir plusspoeng

• 106225 • www.jsnorge.no

Asfalt takbelegg med fullstendig
miljødeklarasjon

