vbblikk as
VI LEGGER BESLAG PÅ FREMTIDEN

BYGGET PÅ MER ENN 30 ÅRS ERFARING
VBBlikk AS er et nystartet blikkenslagerselskap
i Ålesund, bygget på mer enn 30 års erfaring. Veien
er gått fra Botn og Langva AS, videre til Vidar Botn AS
og så til slutt til VBBygg AS. Langs veien har selskapet
vinklet seg mer mot industribygg og stål. Med et rent
blikkenslagerselskap er det nå tid for å fokusere fullt
på det fagområdet som ligger vårt hjerte nærmest.
VBBlikk AS utfører blikkenslagerarbeider av alle
størrelser innen beslag, båndtekking, fasader og
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produksjon av pipehatter og ventilasjonshatter til bolig
og industri. Vi leverer til byggefirmaer, industri og private.
Kvalitet og service er vårt hovedfokus.
Vi har ca. 20 ansatte, og generelt et ungt miljø. Som
godkjent lærebedrift er det også mulighet for læreplass
hos oss. VBBlikk ser jevnlig etter nye medarbeidere,
og tar imot åpne søknader.
Kontakt oss, om det er noe vi kan gjøre for deg!

VI HJELPER DEG
MED TAKET DITT!
Vi utfører arbeid innen:
TAKOMLEGGING OG NYTT TAK
Et av våre hovedområder. Nytt tak og rehabilitering
av eksisterende tak. Vi har lagt om flere bygårdstak
av skifer og båndtekkinger i sink, aluminium, kobber
og stål.
TAKSIKRING
Takstiger, feieplattformer og snøfangere er noe
som er nødvendig å ha på taket sitt. Det er også
pålagt å montere dersom man legger om taket sitt.
FASADER OG BESLAGSLØSNINGER
Vi kan etterisolere, fore ut og montere ny fasade.
Vi driver også med taktekking. Vi kan produsere,
levere og montere flere ulike fasadeløsninger.

Arbeidsmiljøet i VBBlikk
er veldig bra. Det er mye latter
og vi har det veldig kjekt her.
Erik, blikkenslager i 25 år

PIPER OG TAKHATTER
Vi leverer og monterer komplette pipebeslag til alle
typer tak. Vi leverer gode løsninger som ikke skiller
seg for mye ut ifra de tradisjonelle pipebeslagene.
TAKTEKKING
Det er ekstremt viktig at taket blir vedlikeholdt og
ikke minst skiftet ut når det er på tide. Tak blir slitt,
og man vil ikke ha lekkasjer som kan sette seg i
resten av huset og skape store problemer som
f.eks. mugg og sopp.

3

Ser du at taket
er slitt,
eller opplever du
en lekkasje?
Kontakt oss snarest,
slik at vi kan hjelpe
deg!

BESLAG

BESTILLINGSSKJEMA

PIPEBESLAG

TAKHATT

ENKEL BESTILLING
For en enklere prosess kan du enkelt fylle ut bestillingsskjema og sende dette inn til oss.
Bestillingsskjema finnes på nettsiden vår, og kan sendes inn via samme side.

Finn skjemaer, og les mer her: www.vbblikk.no/bestillinger

APP FOR
KVALITETSKONTROLL
Vi benytter oss av appen
Kvalitetskontroll for dokumentasjon av alt arbeid vi gjør.
Håndverkere og leverandører
kan bruke appen for å effektivisere prosjektstyring, avvikshåndtering, timeregistrering og
prosedyrefunksjonalitet. Når
jobben er ferdig kan vi enkelt
levere en rapport til kunden.
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PREFA TAKSYSTEMER
MAKSIMAL STYRKE OG
LETT KONSTRUKSJON
PREFALZ

≥ 3°

STANDARD DIMENSJONER
For Tak: 0,7×500 mm; 0,7×650 mm
For Fasade: 0,7×500 mm
Tilleggstape: 0,7×1.000 mm

TAKPLATE

≥ 12°

vekt: 2,3 kg/m² – 4 stk./m²

TAKPLATE R.16

≥ 17°

vekt: 2,5 kg/m² – 3,4 stk./m²

TAKSHINGEL DS.19

≥ 17°

vekt: 2,75 kg/m² – 8 stk./m²

TAKSHINGEL

≥ 25°

vekt: 2,5 kg/m² – 10 stk./m²

TAKROMBE
44 × 44: vegt: 2,6 kg/m² – 5,25 stk./m²

≥ 12°

29 × 29: vekt: 2,6 kg/m² – 12 stk./m²

≥ 22°

TAKPANEL FX.12
vekt: 2,4–2,5 kg/m²
panel (lite): ca. 3,4 stk./m²
panel (stort): ca. 1,7 stk./m²

KONTAKTPERSON
THOMAS NILSEN | Country Manager
T +47 474 88 284 | E thomas.nilsen@prefa.com
40 ÅRS FARGE- OG MATERIALGARANTI.
PREFA har 40 års farge- og materialgaranti*
på tak og fasader. Det betyr at du er forsikret
mot brudd, korrosjon (rust), frostskader,
avskalling og bobledannelse.

≥ 17°

WWW.PREFA.COM

KONTAKTPERSON
THOMAS NILSEN | Country Manager
T: +47 474 88 284 | E: thomas.nilsen@prefa.com
W: WWW.PREFA.COM
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REFERANSEPROSJEKTER

KRISTOFFERGÅRDEN
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DALSNIBBA
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ELLINGSØY KIRKE

THON HOTEL ÅLESUND

7

vbblikk as

Brusdalsvegen 220, 6011 Ålesund
Telefon: 70 23 93 33
E-post: post@vbblikk.no
www.vbblikk.no

Vi takker våre
samarbeidspartnere

UTLEIE AV MASKINER
OG UTSTYR
Breivika Industrivei 41, 6018 Ålesund
Tlf. 701 55 701 • www.naboen.no

K V A L I T E T

M A N G F O L D
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S A M A R B E I D

AluColour® PVDF
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f
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t

Lakkerte aluminium fasadeplater
AluColour® PVDF er vårt merkenavn for lakkerte aluminiumplater til bygg og fasade,
og til industriapplikasjoner. AluColour® PVDF er 100 % kortreist norsk aluminium, og
alt fra råmetall til lakkering blir utført i Norge. Dette gir: Umiskjennelig kvalitet!

· Concept: JS Media Tools A/S · 113121 · www.jsnorge.no

For mer informasjon
besøk astrup.no

FORD NYTTEKJØRETØY
Vi har spesialisert salgspersonell
som kan gi ekspertråd om hvilke modeller
som passer din virksomhet samt tilby
finansielle løsninger som er skreddersydd
dine behov.
Jonny Lausund, mob 915 75 730
Martin Helgesen, mob 984 06 934

ETT NYTTEKJØRETØY TIL ALLE TYPE JOBBER

