VI ÄR SPECIALISTER PÅ ATT ÅTERSTÄLLA
FASTIGHETER TILL SITT URSPRUNGLIGA SKICK

Vår framgång och bakgrund
Vi startade företaget med takplåtsmålning 1995. Ganska snart
därefter utökades verksamheten med all typ av takarbeten.
Fönster och fasadrenovering kom in i verksamheten 1997 och
utgör våran huvudsysselsättning sedan dess. På vintern gör vi
även interiörmålning och takskottning.
Vi satsar på hög kvalitet och nöjda kunder. Det viktigaste för
kvalitén är underarbetet, vilket vi är speciellt noggranna med.
Ni kan ha förtroende för oss när det gäller alla våra tjänster.
Vårt rationella sätt att arbeta på gör att ni får arbetet utfört på
kortast möjliga tid.
Kontakta oss i dag för en kostnadsfri inspektion med offert.

Birger Jarlsgatan 111 • 113 56 Stockholm • 08- 17 90 90
0702- 36 26 19 • info@roseb.se • roseb.se

Fastighetsrenovering i Stockholm

Tegel & betong
Välj ett proffs
och skona plånboken. Förläng
takets livslängd
med flera år.

Varför flagar det nymålade
grundlig rengöring är A och O för att färgen skall
plåttaket så snart igen?

En anledning är att man anEn
fästavänder
vid underlaget.
Normalt
fel tillvägagångssätt
när man ska försöka sig på
på val av färgsystem krävs olika grader av renhetsgrad på ytanatt
men
krävsär
målagenomgående
sitt plåttak. Det
höga vattentryck.
Vi arbetar
idag att
med
600 bars till
900 med
bars mindre
aggregat
förbar,att
till exempel
inte tillräckligt
högtryckstvätta
ett plåttak
än 500
då
säkerställa godman
rengöring.
Alla
tvättar
drivs
med diesel
och vilket
är utrustade
med
brännare
nämligen
intevåra
får bort
all den
nedbrutna
färgen,
innebär att
den
som blir
vilket värmer upp
till ca den
90 grader
celsius
som ger bästa rengöringsresultat.
kvarvattnet
slår sönder
nya färgen
underifrån!

600 bar, 30 l/min
600 bar, 30 l/min

80021bar,
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Alla tak är olika. Beroende på skick och utförande kan det vara svårt att avgöra om
det behövs en ommålning eller en ny omläggning. Vi hjälper dig att ta fram ett system
som håller för just ditt tak.

Takmålning

Vi lägger alla typer av tak. När ni lägger
upp ett anbud på er fastighet kommer vi
ut till er och gör en gratis besiktning. En
överenskommelse mellan parter görs om
vad som ska åtgärdas, sen lämnas en offert till er.

Våra system är
speciellt framtagna för vårt
nordiska klimat.

Man vill som regel byta allt underlag på
taket. Detta görs för att kunna försäkra
er som kund om en heltäckande garanti
på utfört arbete. Allt avfall lämnar vi till
en miljöstation.
Vi tillgodoser alla era förväntningar
innan och under arbetets gång, för vi
vet att när man väl valt att renovera
sitt tak så är det en stor investering som
ska höja husets kosmetiska värde och
inte ge huvudvärk och problem i
framtiden.
Så känn er trygga när ni väljer oss.

Ett känt problem med takplåt som ligger
på taken i dag är att den som ny kommer
färdig lackerad med plastisol. Plastisolbelagda tak som börjar flaga målas om,
men flagar snart igen! Detta har blivit
känt som ”Stockholms problemet”. Så
när takplåten börjar flaga är det hög tid
att måla om det. Man vill undvika rost
i all mån. Rosten bryter ner takplåten.

Sakta men säkert äter den hål på den.
Görs inget i tid leder det så småningom
till vattenskador som kan bli omfattande.
Så va ute i god tid och tjäna på att inte
vara dumdristig. Vi levererar helhetslösningar och färgsystem som garanterar
ert tak ett långt liv.

Fasadrenovering
Vi är specialister
på fasadrenovering. Puts, måleri eller tilläggsisolering m.m.

Några fasadsystem vi använder oss av
Capatect Solid
Ett oisolerat system
som oftast används
vid nybyggnationer.

Capatect Original
Ett isolerat system
som lämpar sig bäst
för applicering på
tunga stommar.

Capatect Duo
Ett isolerat system
för hus med ventelering och dräneringsproblem.

Capatect Vento E
Ett oisolerat system
för hus med ventelering och dräneringsproblem.

Vi utför all typ av fasadrenovering, panelbyten, måleri och puts för att nämna några.
Vad kan ni tänkas behöva hjälp med på
det vertikala planet? – Oavsett om det
gäller en större fastighet eller en mindre
villa så är våra fasad-specialister redo att
anta just ert uppdrag.
Har du frågor om fasadrenovering? Ring
oss så berättar vi mer. Ni kan också gå in
på vår hemsida och se våra uppdrag hittills.
Varmt välkomna att höra av er!

Fönsterrenovering
Renovering av
ett fönster tar ca
10 arbetsdagar,
beroende på vad
som ska göras.
När era fönster börjar bli dåliga så kan ni
välja mellan att ersätta dem med nya, eller
återställa dem. Vi byter det gamla kittet,
skrapar bågar och ramar, lagar sprickor,
målar och ersätter trasiga rutor.

Badrum och interiör
Vi agerar gärna
totalentreprenad och klarar
allt från VVS till
el-arbeten.

När ni lämnar över ett totalansvar till oss,
så kan ni alltid känna er säkra och trygga.
Vi agerar gärna totalentreprenad. Från
idé till slutresultat är vi med er hela vägen fram till mål. Vi har lång erfarenhet
av badrum och interiör. Våra nöjda kunder är många.
Vi renoverar över 100 badrum varje år
och arbetar alltid efter kundens önskemål. Med vår expertis och er vision så
blir slutresultatet alltid bra!

Stillsamma badrum

En vanlig badrumsrenovering tar normalt mellan tre till fyra veckor. Vi bistår
med en arbetsledare som blir er kontaktperson och som alltid är tillgänglig för
era frågor och funderingar.
I samråd med er ser vi till att allt flyter på
snabbt och smidigt under hela arbetets
gång.
Ta kontakt med oss för en kostandsfri inspektion redan idag.

Taksäkerhet
Från och med
januari 2015 är
det nya krav på
taksäkerhet som
måste följas.

Taket ska vara säkert att beträda för
sotare och vid snöröjning och reparationer, oavsett vem som utför arbetet.
Det ses som en arbetsplats. Vilka regler
som finns regleras i Plan- och Bygglagen
samt i Boverkets föreskrifter men även i
Arbetsmiljölagen.
Reglerna ser lite olika ut beroende på
hur högt huset är. Är huset mer än åtta
meter i höjd, gäller särskilda regler. Rent
allmänt kan dock sägas att taket ska vara
halksäkert och att en normalperson inte
ska kunna trampa igenom taket när de
vistas på det. Det ska också finnas vissa
tillträdesanordningar och skyddsanordningar på plats, och dessa måste hålla
god standard.
Enligt arbetsmiljölagen så ska en arbetsplats vara säker. Detta gäller även ett
tak. Man skall göra allt för att förhindra

Vad som gäller? Fråga oss, vi kan taksäkerhet
och ger gärna en gratis inspektion och offert.
Snörasskyddets främsta uppgift är att
förhindra att snö och is kan rasa ned
okontrollerat på människor och egendom. Det finns lagar och regler som en
fastighetsägare måste förhålla sig till när
det gäller att ha ett säkert tak.
olyckor på en arbetsplats. Gångbryggor
med vajersystem eller räcke för att man
säkert ska kunna röra sig på taket och
hela tiden vara förankrad eller förhindra
fall. Idag skall gångbryggorna vara minst
350mm samt ha uppvikta kanter för att
förhindra att man halkar.

Tänk även på att ni som har skottare på
taket sparar mycket pengar på att montera snörasskydd. Man behöver vanligtvis endast skotta nedanför skyddet samt
någon meter upp och då slipper man mer
omfattande renskottning.

Fasadstege
Fasadstege

Art-nr

Fasadstege 1,2 m
Fasadstege 2,4 m
Skarvsats fasadstege

470000
470001
470011P

Fasadstegar ska bytas ut, eller
kompletteras
med ett fallskydd.

Konsoler

Konsolsats fasadstege A-220
Konsolsats fasadstege A-400
Konsolsats fasadstege A-500
Konsolsats fasadstege A-600
Konsolsats fasadstege A-800
Konsolsats fasadstege A-1000

410106
410109
410232
410037
410040
410041

Infästningar till konsoler

Gångbrygga
Fästplåt
fasadstege
Skruvsats fästplåt plåtfasad 2 st
Skruvsats fästplåt träfasad 2 st

410002
410185P
410186P

Det förhindrar också snön från att falla
ner över gångpassager som entré, groventré och gångväg runt huset osv. Snö
som samlas på taket kan bli tungt. Därför är det viktigt att välja ett snörasskydd
som är anpassat till takets lutning och är
av bra kvalitet. Vi hjälper er att ta fram
ett system som passar just ert tak. Hör
av er redan i dag så bokar vi en kostnadsfri besiktning och ger er en överskådlig
offert. Vartmt välkomna!

Nock-/takfotsräcke och snö

Ryggskydd och tillbehör

Handledarpar fasadstege
490002
Skruvsats handledare
490031P
Stagsats handledare
490035
Ryggskyddsbygel fasadstege
490003
Skruvsats ryggskyddsbygel
490017P
Stagsats ryggskydd 900 mm
490004
Ståplatta fasadstege komplett
490005
Vilplan fasadstege komplett
490019
Kroksats fasadstege
470135P
bör förses med vajer för förankring av personlig fallskyddsutrustning, CWL Safety System.
LåsbarGångbrygga
lucka ryggskydd
inkl. lås
490052
Vajersystemet medför att förflyttning kan ske längs hela gångbryggan utan att behöva koppla om säkerhetslinan.

Räcke

Räckes
Skruvsa
(till 6 st
Låssats
Rörvink
Rörvink
Kontakt

Gångbryggor ska fr.o.m Januari 2015
kompletteras med antingen ett räcken
eller vajersystem då man måste vara fastspänd hela tiden när man vistas på taket.

eller utan vajersystem, är CE märkt och uppfyller SS-EN 516 klass 2, typ B.
CWLGångbrygga,
Safetymed
System

Se sida
12.
Gångbrygga

Art-nr

Gångbrygga 1,2 m
430012
Gångbrygga 2,4 m
430000
Gångbrygga hörn 90° 2 x 2,4m
430094
Snedstag gångbrygga
430065
Överdel bryggkonsol
430010
Skruvsats M10 x 20 6 st
420009P
(till 3 st skarvar, 2 st konsoler eller 3 st snedstag)

Skyddsräcke till gångbrygga

Art-nr

Ståndare skyddsräcke gångbrygga/takstege
Skruvsats skyddsräcke gångbrygga/takstege
Avslutningsbygel skyddsräcke inkl. skruv

430025
430034P
430021

Räckesrör se sidan 8.

CWL Safety System

Art-nr

Se sida 10.

Flagga för snödjup

Flagga med snödjupsmarkering
Skruvsats flagga 5 st

480960
480670P

CWL S

430065

Till nock

410002

Arbetsmiljöverket har utfört en sanktionsavgift om minst 40,000 kr plus 731
kr per anställd med ett maxibelopp på
400,000 kr om man bryter mot detta.
430010

4

430094

För infästningar - se sid16-17

490002

© CWL 2017-03

490035

© CWL 2017-03

410037

7

CW Lundberg äger rätten till bilderna.
Läs mer om taksäkerhet
på dera hemsida.
Nock-/takfotsräcke
och snörasskydd
är godkända för

förankring
av personlig fallskyddsutrustning.
cwlundberg.com
Patentskyddad

Vid projektering och montering av snörasskydd ska
dimensionering ske utifrån aktuella snölaster.

Profild

Profildu
Profildu
Låssats
Rännda
Skruvsa
(till 3 st

Isstop
Isstopp

Flagga

Flagga
Skruvsa
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Arbetsområdet spärra

Vi hjälper er.
Att skotta snö
från tak kräver
sin ”rätte” man.
Det blir oftast kaos när vintern på allvar
gör sitt intåg i Stockholm. Då behöver
“alla” ha tag i snöskottare.”Det kanske
sitter någon och väntar på att just du ska
ringa dem, eller har dem fullt upp med
att skotta och istappsröja andras tak?”
Var ute i god tid, och ha alltid ett avtal,
det är våra rekommendationer.
Ni som äger en eller flera fastigheter i
Stockholm har nu möjlighet att teckna
fördelaktiga snöskottsavtal med oss.

Våra avtalstyper
Avrop
Din fastighet finns med på vår lista och
vi kommer och takskottar och/eller istappsröjer enligt dina anvisningar efter
kontakt från dig. Vi är på plats inom 24
timmar.

Arbetso
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Våra verktyg för skonsam takskottning
Våra verktyg för skonsam takskottning

Vår erfarenhet av snöskottning sträcker
sig ända tillbaks till 1995. Man kan säga
att vi börjar bli mer än ”varma i kläderna”.

Vi erbjuder 2 olika avtal. Båda avtalen
innebär en takskottnings- och
istappsVåra
verktyg
borttagningsberedskap inom 24 timmar
för din fastighet, i form av avsatt personal, livlinor, bockar, med mera.
Alla våra takskottare har genomgått en
”riskbedömning och säkerhetsutbildning” och innehar licens.
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Våra verktyg för skonsam takskottning
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För att undvika skador på ert tak i samband med takskottningen så använder vi
för skonsam takskottning och uretanklubbor (sandfyllda, rekylfria) för skonsam
mån då.
För att undvika skador på ert tak minimerad
i samband med takskottningen såskaderisk
använder vi oss av helgjut
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Skotta av taket i tid innan det har blivit isbildning och tung snö, arbetet går
snörasskydd monterat, då behöver man normalt bara avlägsna snön under snör
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