EN BYGGARE
ATT LITA PÅ
– OAVSETT UPPDRAG

Engagemang,
goda relationer
och personlig service
När du behöver någon som kan tak och plåt, som behärskar hela byggprocessen, är
specialist på isolering eller kan ge dig bästa råden när det gäller solceller: ring Heta
Arbeten Tak & Energi så kommer vi!
Vi är det lagom stora företaget för vad du än behöver. Vi har kapacitet för verkligt
omfattande uppdrag och hjärta för de riktigt små. Det är därför vi har vuxit i god takt
sedan starten 2007 och vi är idag 12 personer med gedigen erfarenhet. Dessutom är vi
lätta att ha med att göra och ser engagemang, goda relationer och personlig service som
en självklarhet.
Var du än finns i Jämtland så är vi bara ett telefonsamtal bort.

Välkommen att höra av dig!

Produkter & Tjänster
Bilglas • Altaninglasningar
Markiser & Persienner
Fönster • Glasmästeri
Aluminiumpartier • Glasfasader
063-51 18 88 • www.glasoramar.se

Joakim Magnusson 070-696 64 41
jocke@elentreprenad-jh.se

Tak är hett
Tak är vår huvudinriktning, här på Heta Arbeten Tak & Energi.
Vi producerar nya tak i alla material: plåt, papp, tegel, trä på fastigheter
av alla storlekar, från småhus till hyresfastigheter eller industribyggnader.
Men lika viktigt är underhåll och reparationer och mindre, men nog så
viktiga arbeten, som att rensa bort löv i hängrännor eller skotta ditt tak
fritt från snö.

Unikt kunnande
När det gäller heta arbeten är vi unika, så pass att vi servar många
byggfirmor när uppdraget innebär nyproduktion eller renovering av
papptak. Vi samarbetar med Mataki och är certifierade för att lämna
30 års tätskiktsgaranti. Behöver ditt tak besiktigas utför vi det med
värmekamera. Eftersom vi har ett plåtslageri i företagsgruppen klarar vi
arbeten som nyproduktion eller reparation av hängrännor, stuprör och
skorstensskoning.

JN Solar
solcellsanläggningar

www.jnsolar.se
Sven 070-662 98 02

063-12 99 77 • sebastian.salomonsson@sebsalo.se

Byggare att lita på
Heta Arbeten Tak & Energi klarar allt inom bygg. Vi bygger många fritidshus men åtar oss
lika gärna att renovera, bygga ut eller skapa ett uterum. Och lika gärna byter vi fönster eller
gör altaner och terrasser eller finsnickeri inomhus.
När vi arbetar hemma hos dig tar vi självklart all den hänsyn du kan önska, som att
arbetsplatsen är prydlig och att vi städar efter oss. För de arbeten vi inte själva utför har vi
väl inarbetade kontakter med murare, elektriker, VVS-företag.

Viktig underentreprenör
Lika gärna som vi arbetar mot privatkunder är vi underentreprenörer till medelstora och
stora företag. Men vi är lika noggranna och engagerade vare sig vi har löpande uppdrag
eller enskilda projekt.
På vår referenslista har vi Östersunds kommun, Åre kommun, Årehus, Rikshem,
Östersundshem men också företag som STC Training Club, Nokas och SAAB.

Välisolerat sparar energi
Isolering är ytterligare ett av våra specialområden. Heta Arbeten Tak & Energi arbetar
med lösull, både som tilläggsisolering och i nyproduktion. Vi jobbar med marknadens
bästa material och varumärken: stenull från Rockwool samt cellulosaisolering från
Isoleringslandslaget.
Lösull ger fuktsäker installation eftersom vi sprutar in isoleringen direkt på vind eller i väggar
och golv. Resultatet ger skarvlös isolering utan glipor. Eftersom 70% av värmen i huset stiger
uppåt gör tilläggsisolering med lösull direkt på vindsbjälklagret stor skillnad, både i komfort
och på energiräkningen. Räkna med hela 25% lägre uppvärmningskostnad i ditt hus!

En erfaren partner inom nyproduktion
Vi har varit i branschen i många år och följt de senaste
årens snabba utveckling bort från skivor till lösull i alla
konstruktioner. Som landslaget inom lösullsisolering är
vi en trygg partner för ert nästa projekt.
www.isoleringslandslaget.se

Nifåsvägen 11
831 52 Östersund
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