19

68

50 år

Høy kvalitet siden 1968

20

18

www.hesselbergtak.no

HESSELBERGTAK
– høy kvalitet siden 1968

Siden starten i 1968 har Hesselbergtak AS
fokusert på utvikling og levering av solide,
prisgunstige takløsninger. Som leverandør,
både til profesjonelle og private kunder i 
50 år, har vi opparbeidet bred kompetanse
og erfaring gjennom våre mange prosjekter.
Selskapet er en del av Sigurd Hesselberg AS, med røtter
helt tilbake til 1897. Et konsern som alltid har vært norskeid,
og derfor tilpasset vår kultur og væremåte. Det betyr
nærhet til kundene, som igjen er med å sikre raske og
gode beslutningsprosesser.
Hesselbergtak tilbyr i dag en rekke ulike løsninger, basert
på et bredt produktspekter fra anerkjente leverandører. Vårt
mål er å være en trygg og pålitelig samarbeidspartner, som
alltid leverer høy kvalitet til avtalt tid og pris.

Bemanning kan være en hastesak.
Da er det viktig å ha en trygg og effektiv samarbeidspartner.
Med gode kandidatbaser og nettverk både i inn- og utland, har vi de
beste forutsetninger for å kunne tilby deg raske og fleksible
løsninger til bygg- og anleggsbransjen.
Hesselbergtak AS har i en årrekke hatt oss som sitt foretrukne
bemannings- og rekrutteringsselskap, et samarbeid vi er stolte av.

Kontakt:
Tormod Høydahl
(Partner Sonar AS)
toh@sonar.no | Mob 930 66 007

Sonar Bemanning, din leverandør av arbeidskraft!

TAKTEKKING
– tett løsning med lang levetid
Hesselbergtak leverer taktekking og isolasjonsløsninger
for alle typer tak. Vår anbefalte løsning er to-lags asfalt
takbelegg, som er en svært gunstig løsning for tak som
skal trafikkeres i byggeperioden
Det første laget fungerer som tettesjikt i byggeperioden – det andre legges
når alle arbeider er ferdigstilt. Dermed får du en taktekking uten skader
ved overlevering til kunde.
Vi leverer også løsninger med ett-lags tekking – både asfaltbelegg og
PVC-folie. Uansett hvilken løsning du velger, er du garantert et problemfritt
og tett tak med lang levetid.

Sikker på taket
Vaiersystem for taksikkerhet
Weland har utviklet Weline vaiersystem som enkelt hindrer fall fra høyder. Felles for alle Weline
systemer er at en vaier monteres langs takbryggen,
takstigen, mønerekkverket, arbeidsplattformen,
eller direkte på taket. Man får da en fleksibel
sikkerhetsløsning ved arbeid og vedlikehold på
tak. Man kobler sikkerhetslinen sin til en ”løper”
eller rett på vaieren og slipper å koble om.

Weland A/S | Tlf. 46 93 91 00 | www.weland.no

MEMBRANISOLERING
– for særlig strenge krav til tetthet
Membranisolering av uteareal med underliggende rom
stiller strenge krav til tetthet. Kostnadene forbundet med
lekkasjer og utbedringer i slike konstruksjoner er meget
høye. Hesselbergtak har løsningen!
Vi velger konsekvent en løsning med to-lags asfaltmembran, helklebet
til underlaget med varm asfalt. Dette forutsetter at underlaget er godt
rengjort, tørt og behandles med en asfaltprimer.
Over membranen legges minimum 50 mm fuktbestandig isolasjon, der
tykkelsen tilpasses behov. Konstruksjonen avsluttes med en fiberduk for
å hindre at løsmasser eller betong siger ned og skader membranen.

RENOLIT ALKORPLAN

www.renolit.com

Festemateriell til
Tak og fasader

SFS intec AS Division Construction / Solheimveien 44 / NO-1473 Lørenskog
no.info@sfsintec.biz / www.sfsintec.biz/no

VÅTROMSMEMBRAN

SERVICEAVTALE

– for innvendige areal og terrasser

– forlenget garanti ved inngåelse av serviceavtale

I våtrom legges det membraner som er designet spesielt
for dette formålet. For alle innvendige areal med behov for
membraner leverer vi en godkjent PVC våtromsmembran
på 1,5 mm. For terrasser leverer vi membran i asfalt eller
PVC-folie, avhengig av behov og valg av løsning.

Ved å inngå en serviceavtale med Hesselbergtak får
du årlig oppfølging av taket ditt utført av fagfolk. Mindre
reparasjoner kan utføres på stedet innenfor avtalte 
rammer. Anbefalinger om eventuelle større tiltak vil
fremkomme av en befaringsrapport, som utarbeides
av vår servicemedarbeider etter hvert utført oppdrag.

Når det utføres servise og vedlikehold på tak er det ofte med livet som innsats for den ansatte, spesielt om vinteren med snø isglatte takflater.
Det er enkelt å utføre servise på maskiner og utstyr, ja selv vindus vask og ned takning av istapper blir enkelt og risiko fritt å utføre, når fallsikrings utstyr er montert iht. EN-795 på taket.
Arbeidstilsynet har satt fokus på fallsikring av tak, og fallsikkerhet.no er i tett dialog for å sikre optimal sikring blir utført, for å unngå dødsfall og
ulykker på arbeidsplassen. Våre systemer kan brukes på alle bygg så som hotell, kontor, lager, produksjon og i et sameie.
Fallsikkerhet.no monterer godkjente vireløsninger iht. EN-795, som oppfyller alle europeiske krav.
Ta kontakt med Morten, mob: 980 81 790 eller
Lars, mob: 981 51 107 fra Fallsikkerhet.no, så kommer
vi på en uforpliktende befaring, for å avklare
fallsikringsbehov.

REFERANSER
– noen prosjekter vi har gjennomført
DEN NORSKE OPERA OG
BALLET, BJØRVIKA
• Taktekking 6 000 kvm over administrasjonsbygningen
• Membran 12 000 kvm over marmordekket
del av Operaen

FORNEBU SENTER
• Membranisolering 15 000 kvm og 20 000 kvm taktekking
– levert til Bream Outstanding

FOLLOBANEN
• Membranisolering av kulvert for ny tunnel

NYE ØSTFOLD SYKEHUS, KALNES
• Taktekking 14 000 kvm

TJUVHOLMEN

BARCODE, BJØRVIKA

• Membranisolering parkeringsdekke
ca. 20 000 kvm
• Taktekking ca. 5 000 kvm

• Membranisolering parkeringsdekke
ca. 15 000 kvm for OSU
• Taktekking ca. 10 000 kvm

FORNEBU SENTER

Selma Ellefsensvei 25
Postboks 295, Økern
0511 OSLO
Tlf: 22 88 45 40
firmapost@hesselbergtak.no
www.hesselbergtak.no

www.kingspaninsulation.no

REHABILITERING
– riktig leverandør gir riktig resultat
Det er viktig å velge riktig leverandør når taket
skal r ehabiliteres. Erfaring, kompetanse og
kvalitet er sentrale stikkord. Hesselbergtak
har rehabilitert tak for en rekke kunder – blant
andre borettslag.
Vi tilbyr gratis, uforpliktende befaring utført av kvalifiserte
fagfolk. Deretter utføres jobben av dyktige taktekkere med
gode kunnskaper og relevant erfaring. Selvsagt til avtalt tid
og pris.
Sikkerheten til både taktekkere og beboere er alltid ivaretatt
på beste måte. Vi utfører alle oppdrag i tråd med gjeldende
byggetekniske og m
 iljømessige retningslinjer.

Stolt medlem av Takringen
Norges ledende takkjede
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• 106248 • www.jsnorge.no

Vi gratulerer Hesselbergtak
med 50 års jubileet!

