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eKSPerT I SPeCIeLLeTAgLØSnInger

Tilbuds nr

Vi arbejder lige nu i Jeres lokalområde og i den forbindelse kom Vores konsu-
lent forbi Jeres hus i dag.

Vi kunne se at Jeres hustag indenfor en periode af 0-5 år trænger til en renove-
ring. Vi tillod os at lave et tilbud ud fra Jeres eksisterende tag. Tilbuddet er fast
i 30 dage.

Vi giver altid minimum 10 års garanti og dækker selvfølgelig også følgeska-
der. Der er mange muligheder og priser når vi taler tag. Derfor vil vi meget
gerne komme ud til en tag snak og råde og vejlede Jer, til Jeres nye tag løsning.

Vi kommer med priser og forslag når vi sidder sammen. Vi kan komme forbi
når I har tid mandag til søndag kl. 7-21.

Et personligt møde er vigtigt for det bedste samarbejde.

Eksperter i specielle Tagløsninger.

Med venlig hilsen
KERNE BYG A/s

Kunne du tænke dig at få besøg af en af vores konsulen-
ter, der kan udfylde dette tagtilbud for dig?
Vi kommer ud til jer, regner prisen imens vi snakker om
jeres drømme løsning.. skulle det ende med at drømmen
er lidt for dyr kan vi hurtig tilpasse med andre typer tag
evt. eller muligvis kan i selv hjælpe til med noget affalds
håndtering eller lign. når prisen er regnet for i et usb stik
lige til at sætte i jeres computer her er priserne og lidt om
Kerne Byg A/S.
Grunden til vi kan give den rigtige og en seriøs pris på
stedet er vores store erfaring og så et gennem arbejdet
tilbuds program der gør det nemt for os og seriøst for dig
som kunde.
Vi er professionelle fornuftige i pris.. Kvalitet og pris
hænger samme derfor bruger vi kun faglærte tømrer
murer og blikkenslager med minimum 5 års tag erfaring
ved ansættelse.
Ring eller skriv til os. vi kommer inden for 2 dage og med
det samme, ved du hvad dit nye tag koster har vi sagt
en pris så holder den – hvis du vælger til eller fra under
udførslen vil prisen selvfølgelig ændres.
Udgangs punktet i dette tilbud er 140 m2 på en muret villa
fra 1950 med 45 graders tag hælding og tegl.

Stillads _________________________________________________________________________ inkl moms

Nedrivning og bortskaffelse ______________________________________________________ inkl moms

Opretning og isolering 50mm 100mm 250mm__________________________ inkl moms

Undertag samt lægter ____________________________________________________________ inkl moms

Ny stærn og vindskeder i trykimprægneret træ_____________________________________ inkl moms

Nye zink tagrender samt zink afslutninger_________________________________________ inkl moms

Velux vinduer inkl. standard afslutning ude og inde ____stk str _____ _____________ inkl moms

Renovering af kvist med _____________ ____stk _________________________________ inkl moms

Skorstens inddækning ____stk ____________________________________________________ inkl moms

Lafarge fals teglsten - farve: Rød Sort___________ _________________________ inkl moms

Vinge teglsten - farve: Rød Sort___________________________________________ inkl moms

Arbejdsdage fra start til slut. Start _____dag den_____________ Slut _____dag den________________

S�ml�� p��s ��kl moms: dk�______________________________
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Dette er hvad de sjællandske husejere måske

kommer til at se i deres postkasse, hvis de trænger

til nyt tag og hvis en af vores konsulenter tilfældigt

kommer forbi.

D
e to hensynsfulde metoder til 

at behandle sætningsskader 

hedder Uretek metoden og 

Screwfast skruepæle, som 

begge udføres med eneret af firmaet 

Uretek. 

Indsprøjtning 
genopretter stabilitet
Uretek er en opgravningsfri stabiliser-

ingsmetode. Da skaden opstår, fordi 

jorden er sunket sammen og har skabt 

et hulrum, er løsningen, at indsprøjte 

materialet Uretek Geoplus, der dels 

trænger ind i alle hulrum, dels udvider 

sig så meget, at man genopretter den 

oprindelige bæreevne i jorden. Materi-

alet hærder hurtigt og opnår sin fulde 

bæreevne på få minutter.

Vibrationsfri stabilisering
Den anden metode til sikring af funda-

mentet er Screwfast, som går ud på, at 

man skruer pæle ned lags fundamentet 

og hæfter dem fast. Det kræver en mini-

mal udgravning på ca. en halv gange en 

halv meter, men er stadig skånsom for 

haven. Fordelen ved skruepælen frem 

for nedramning af pæle er, at metoden er 

vibrationsfri. Derfor risikerer man ikke at 

forårsage yderligere skader på eget hus 

eller nabohusene. Det er ikke mindst i 

bymæssig bebyggelse en stor fordel.

- I begge tilfælde lægger vi vægt på, at 

det er en hensynsfuld løsning, der ikke 

ødelægger haven, fastslår direktør Kent 

Steffensen.

Læs mere om Uretek metoden og 
Screwfast skruepæle på www.uretek.dk

Revner i facaden og synkende 
gulve er til at se. Årsagen, som 
er sætninger i fundamentet, 
ligger af gode grunde skjult. 
Skaden er imidlertid til at rette 
op. Det kan gøres næsten uden, 
at man ser det.

DET ER IKKE TIL AT SE DET

Uretek
Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
 Tlf. 70 20 33 01

Af Søren Lind

Uretek metoden kan også oprette synkende gulve

Gravemaskinen til 
Screwfast skruepælene 
er så lille, at den kan 
komme til alle steder

Uretek Geoplus indsprøjtes og genopretter jordens bæreevne ved fundamentet.


