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Tilbudet gjelder 

kun i 30 dager!
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2229

VIKTIG INFORMASJON OM KORONAVIRUS
Vi får daglig spørsmål om hvordan koronakrisen påvirker vårt arbeid.
Takfornying AS tar denne krisen på alvor og følger alle tiltak som anbefales av FHI. 
Våre ansatte jobber selvstendig og er ikke avhengig av at du som kunde er i 
umiddelbar nærhet. Vi vil ringe deg før vi utfører befaring eller utfører arbeid for å
lage en individuell plan for hvordan besøket kan gjøres uten at du som kunde trenger å 
gå ut av huset. Vanligvis bruker vi noe så enkelt som telefon mellom ansatt og kunde, og det
fungerer veldig godt. 

Mange glemmer husets femte  
fasade. En befaring utført av en 

av våre dyktige medarbeidere kan 
spare deg for store kostnader. 

Bestiller du nå får du dyprenset og 
impregnert taket ditt innen kort tid.
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GJØR TAKET VINTERKLART!
• Ved å bestille takfornying nå får du en grundig 

taksjekk før årets vinter setter inn
• Dyprens av takstein med høytrykk
• Alt av mose, alger og skitt fjernes. 
• Impregnering av takstein som gjør takstein 

vannavvisende
• Taket kontrolleres for synlige sprekker og 

brudd. 
• Eventuelle skader eller ødelagte takstein 

byttes.
• Takrenner blir renset
• Nedløp blir kontrollert og åpnes

FÅ TAKFORNYING FØR 17. MAI NESTE ÅR!
• Du står først i køen neste år for takfornying. 
• Vi sørger da for at tilstøtende områder som 

takvinduer, markiser, planter, antenner, etc. 
dekkes til

• Vår egenutviklede spesialmaling påføres i 
500μm tykkelse

• Vår Taksteinmaling har bestått alle typer tester 
som finnes for taksteinmaling, tilsvarende 
produkter, og tilfredstiller med sin unike hold-
barhet og glans samtlige krav og standarer 
med god margin

• Opprydding på eiendommen og sluttkontroll av 
utført arbeid. Dette er veldig viktig for oss. Vi 
har ett mål om at du som kunde skal oppleve 

ett team som til en hver tid setter presisjon,orden 
og ryddighet i første rekke

• Du sparer mye på å bestille takfornying nå
• Høstprisen er kun kr. 350,- pr. kvaderatmeter
• Del betalingen i to. Halvparten etter rens og resten 

når taket er fornyet

Kr. 350,-
   pr.m2
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Hver eneste dag er taket ditt utsatt for slitasje fra vann, vind, snø, is, 
sur nedbør, alger og mose. Dette fører selvsagt til at taket slites. Sp-
esielt gjør vekst av alger og mose at taket holder på fukt, dermed blir 
taksteinen gjennom vinteren utsatt for frostsprengning. Etter som tiden 
går blir taksteinen derfor tynnere og tynnere. Ved skader eller slitasje 
er det ganske vanlig at man velger å skifte hele taket og for de aller fl 
este er dette en stor økonomisk utfordring. Svært mange er ikke klar 

over at en fagmessig utført takfornying kan øke takets levetid med så mye som 20 år eller mer. 
Ved takfornying vil du få et tak som er like pent og holdbart som den dagen det var nytt og det vil 
dermed også gi huset et mye bedre helhetsinntrykk og øke verdien på eiendommen. Takforny-
ing AS er Nordens største aktør på fornying av alle typer tak. Ved å rengjøre og impregnere 
taksteinen vil du øke levetiden med mange år. Mose og alger holder på fuktigheten og øker faren 
for lekkasjer og råteskader. Vi fjerner mose og andre urenheter. Impregneringen gjør taksteinen 
vannavisende og hindrer slitasje og i beste fall sparer deg for hundretusner av kroner i utgifter.
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HVA ER TAKFORNYING?
Takfornying er en behandling over flere trinn som på en forenklet måte kan beskrives slik:
1. Høytrykksvask av hele taket. Alt av mose, alger og skitt fjernes. Takrenner og nedløp rengjøres 

selvfølgelig også. Dette gjøres med spesialmaskiner
2. Taket kontrolleres for synlige sprekker og brudd. Eventuelle skader eller ødelagte takstein 

byttes.
3. Tilstøtende områder som takvinduer, markiser, planter, antenner, etc. dekkes til.
4. Ett strøk dypimregnering påføres til taket er mettet og ferdig impregnert. Dette vil hidre taket å 

ta opp vann og vil ha en tilnærmet permanent virkning.
5. Vår egenutviklede spesialmaling påføres i 500μm tykkelse. Taksteinmalingen har bestått alle 

typer tester som finnes for taksteinmaling og tilsvarende produkter, og tilfredstiller med sin 
unike holdbarhet og glans samtlige krav og standarer med god margin.

6. Opprydding på eiendommen og sluttkontroll av utført arbeid. Dette er veldig viktig for oss. Vi 
har ett mål om at du som kunde skal oppleve ett team som til en hver tid setter presisjon, orden 
og ryddighet i første rekke. Vi er ikke fornøyd før kunden er fornøyd. En sluttbefaring hvor 
kunden blir informert om hva som er utført og overlevering av dokumentasjonen som bekrefter 
at taket nå er klar for mange nye år med variert vær og klima. Denne dokumentasjonen legges 
vanligvis inn i huspermen for å kunne dokumentere at vedlikeholdet av husets femte fasade 
er godt ivaretatt. Vi ser at denne dokumentasjonen ofte brukes som dokumenterte vedlegg til 
takster av eiendommen for å dokumente verdiøkning på eiendommen ved refi nansiering eller 
eventuelle salg. !0 års garanti følger huset, og eventuellt nye eiere overtar automatisk garan-
tien.

10 ÅRS SKRIFTLIG GARANTI!

Takfornying AS har valgt å ha opprette et eget garan-
tifond som skal ivareta sine kunder. For hver eneste 
kvadratmeter som vi fornyer setter Takfornying kjeden 
av penger som blir låst i 10 år iht vår skriftlige ga-
ranti! Som Nordens største Takfornying kjede blir 
dette mange kvadratmeter og med strenge krav til 
utførende, er dette viktig for felles trygghet!
 
Som alt Takfornying AS står for er det viktig at lev-
erandører og Takfornying kjeden leverer kvalitet! Derfor 
har det vært en grundig vurdering av hvem som skulle 
forvalte vårt garantifond! Vi har derfor valgt Gjensidige 
til å forvalte kapitalen vi setter av i garantifondet. 
 
Takfornying AS har 10 års garanti på utført arbeid. Vi 
har bestemt at fra en reklamasjon blir meldt inn, til re-
klamasjonen er forbedret er vår regel 10 dager.
 
Takfornying kjeden har et aktivt styre som består av 
advokater, takstmenn og faglige ledere som vil ivareta 
våre kunder på best mulig måte. 
 
Vi er stolte av våre kunder, leverandører og 
våre garantiforvaltere!

Du vil etter oppdraget er utført få ett skrift-
lig garantibevis som legges i “huspermen”. 
Garantibeviset er en dokumentasjon på at 
arbeidet er fagmessig utført med kvalitet-
sprodukter som har lang holdbarhet. Gar-
antibeviset er ett verdidokument som kan 
være med på å øke verdien på boligen.

Se flere eksempler på www.takfornying.as

MØNESTEIN FØR VASK

Se selv forskjellen på en vanlig mønestein som har ligget noen år. 

MØNESTEIN ETTER VASK MØNESTEIN FERDIG

Dette Garantibevis er kun gyldig mot fremvisning av kvittering om viser at faktura er betalt.

 

Jeg gir deg som kunde 10 års garanti på utført arbeid. Garantiordningen omfatter vesentlig 
glanstap, krakelering, avskalling, fargenedbryting eller annen forvitring på malingen som 
normalt ikke skulle forventes innenfor garantiperioden. Snø og isras på taket kan skade 
over�aten, dette dekker ikke garantiordningen derfor anbefales montering av snøfangerer. 
Er det bare en side av taket der forandringen er så stor at garantien trer i kraft, erstattes malingen
til denne siden. Er det to eller �ere sider av taket, får kunden maling til hele taket. Kunden 
forplikter til å informere umiddelbart Takfornying AS hvis noen form for reklamasjon skulle 
oppstå. Kunden må også påse at taket holdes rent ved groing av ny mose da dette kan forvitre 
takfornyingen. Hensikten med garantiordningen er å ivareta kundene sine interesser ved at 
tjenesteyteren utfører fagmessig arbeid med kvalitetsprodukter. Solidarisk til garantiordningen 
gjelder Lov om håndverkertjenester (håndverkertjenesteloven) §22-2, som dekker reklamasjon 
ved arbeid på fast eiendom. Reklamasjonstiden etter Lov håndverkertjenester er med gjeldene 
garantiordning forlenget til 10 år fra avslutningen av oppdraget. Ring meg på 91158888 med
en gang du ønsker å benytte deg av garantien!

TAKFORNYING

VEGARD FURHOVDEN. Daglig leder
Takfornying  AS
Vest�ordveien 54
3142 Vestskogen
Org nr: 913 222 504 MVA
vegard@takfornying.as | www.takfornying.as 

Vegard Furhovden

GARANTIBEVIS 10 ÅR
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VI UTFØRER:

• Takfornying på eneboliger
• Takfornying på hytter
• Takfornying på borettslag
• Takfornying på industribygg
• Takfornying på driftsbygninger
• Takfornying på skoler
• Takfornying på barnehager
•  Og alle andre bygninger som har tak

HVOR LENGE VARER TAKFORNYING?

Vi bruker bare kvalitetsprodukter som sikrer langvarig effekt av en takfornying. En av våre første 
hus vi utførte takfornying på ligger på idylliske Hvasser, Ormeletveien 101. Der ble taket vasket, 
fornyet og impregnert i 2012. Fortsatt i dag framstår resultatet som veldig bra. Dette er et hus som 
ligger værhårdt til helt ute i havgapet og blir utsatt for en tøff slitasje gjennom vinteren og kraftig 
sol i hele sommerhalvåret.
Se på bildene under:
1. Før takfornying i 2012
2. Etter takfornying i 2012
3. Våren 2020
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GRATIS BEFARING!

Ring vårt
sentralbord 
911 58 888

Send
SMS med
kodeord

TAKFORNYING
til

2229

Du finner oss også på Facebook post@takfornying.as

HUSFORNYINGHUSFORNYING
Takfornying AS eier butikk på Kilen i Tønsberg. Husfornying er fremtidens Takfornying AS eier butikk på Kilen i Tønsberg. Husfornying er fremtidens 

boligkonsept. Oppnå kostnadseffektive løsninger som ikke går på bekostning av design. Vi fører boligkonsept. Oppnå kostnadseffektive løsninger som ikke går på bekostning av design. Vi fører 
Drywood/Teknos maling, møbler, graffiti og konseptdesign av bolig, firma og offentlig prosjekter. Drywood/Teknos maling, møbler, graffiti og konseptdesign av bolig, firma og offentlig prosjekter. 

  
Husfornying.noHusfornying.no

Kilengaten 18B, 3117 TønsbergKilengaten 18B, 3117 Tønsberg
T: 33 38 05 04T: 33 38 05 04

Besøk vår nye nettbutikk på www.husfornying.noBesøk vår nye nettbutikk på www.husfornying.no

Spør våre referanser!
Ønsker du å snakke med noen av våre mange referanser?  Vi har 
gode ambasadører i hele Norden. Mange av disse er sikkert i ditt 
nærområde. 
Ta kontakt med oss for en referanseliste for ditt nabolag. Du kan 
også besøke vår Facebookside. Der er det mange fornøyde kunder 
som uoppfordret har gitt oss tilbakemelding på jobben vi har utført. 
Fornøyde kunder er våre beste ambasadører og vi setter deg som 
kunde i fokus gjennom hele prosessen. 
- Vegard Furhovden, Daglig leder. w
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