SPESIALIST
PÅ FLATE TAK
OG MEMBRANER

God kvalitet til konkurransedyktige priser
Uni Tak AS er en taktekkerbedrift
lokalisert i Porsgrunn, og betjener
hele Telemark og Vestfold.
Siden oppstarten i 2013 har vi holdt et
høyt nivå – og god kvalitet. Vi bruker
utelukkende produkter som er kjent
i markedet, og kan levere konkurransedyktige priser.

I dag er vi ti ansatte, inkludert to
lærlinger. Våre ansatte er viktige for
oss, og vi satser derfor stort på både
nåværende og fremtidig arbeidskraft.
Vi tilbyr lærlingplasser og voksenopplæring – slik at alle ansatte i
bedriften skal ha fagbrev.

Vi er stolte av å ha en stabil ansattgruppe som hver dag gleder seg til
en ny dag på jobb. I kombinasjon
med vår lange erfaring i bransjen vil
vi dermed kunne garantere fornøyde
kunder.
Uni Tak har spesialisert seg på
tekking av flate tak og membraner.

Hva kan vi hjelpe
deg med?
Uni Tak AS arbeider mest på
nybygg, men gjør også en rekke
vedlikeholds- og rehabiliterings
jobber. Vi kan bistå våre kunder
med blant annet:

• Regelmessig
vedlikeholdsarbeid
• Takreparasjoner
• Etterisolering
• Omtekking
• Tekking av flate tak
• Parkeringsdekker
• Terrasser
Ta kontakt med oss
for en uforpliktende prat
om ditt prosjekt!

SE VIDEOEN HER

Uni Tak er en topp
arbeidsplass med
trivelige kollegaer.


Tiurvegen 10, 3940 Porsgrunn
Telefon: 466 50 099
E-post: post@unitak.no
www.unitak.no

VI SELGER BILLIG OG REN PROPANGASS
til bedrifter og private i Grenland.

TETTESJIKT FOR TØFFE
NORSKE FORHOLD
– for flate tak og dekkekonstruksjoner.
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Leverandør av regnskap

og PowerOffice Go til Uni Tak AS.

Vi er Ford i Telemark! Ledende forhandler av person - og varebiler - både nytt og brukt
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