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Tagbeklædning
Det handler om udseende og levetid. Med et zinktag får du et tag,
som ofte kan holde imellem 70-100 år.
Som certificeret Rheinzink leverandør udmærker vores
tagdækningsløsninger sig gennem mange forskellige
egenskaber. Du får produktkvalitet i absolut topklasse ligesom
holdbarhed og sikkerhed automatisk følger med i din løsning.

Facadebeklædning
En af vores absolutte kernekompetencer er facadebeklædning.
Som den mest synlige del af dit hus eller din erhvervsbygning
udfører facaden flere forskellige opgaver.
Selvfølgelig handler det om design og fremtoning, men det
handler i høj grad også om holdbarhed, tilpasning til
omgivelserne og minimum vedligehold.

Murkroner & Inddækninger
Vi tilbyder alt lige fra perfekt afstemte murkroner og
vindskedeinddækninger udført i førsteklasses RHEINZINK kvalitet,
ligesom vi også udfører sternkanter, mure, sålbænke og gesimser.
Går du med planer om nyt hus eller renovering af dit
eksisterende, er det altid en stor beslutning og dine tanker
kredser omkring noget, som skal holde i mange år.

Kviste
Har du et hus med en eksisterende kvist, som trænger til en
renovering eller ønsker du at skabe ekstra rum og m2 med en
kvist, så er vi det rette valg for dig.
Med en kvist kan du på en flot og æstetisk måde udvide dit
boligareal på tagetagen, ligesom du også får mere lys og øger
rumkvaliteten generelt.

Tagrender & Nedløb
Står du og skal have opsat nye tagrender og nedløb er du landet
det rigtige sted. Vi har mange års erfaring med opsætning og
montering af tagrender og nedløb i zink.
Vi laver både synlige og skjulte tagrender, så uanset hvilken stil
du ønsker, eller hvad der passer bedst til dit hus eller din bygning,
så er vi klar på opgaven.

Specialløsninger
Med vores mange års erfaring som professionel blikkenslager har
vi både prøvet og set lidt af hvert, og noget af det vi elsker
allermest, er når vi får ”lov til” at udføre specialløsninger.
Det er netop dér, hvor vi bliver udfordret på vores håndværk, som
vi sætter stor ære i. Så, står du med en opgave, stor som lille, så er
vi altid klar på en udfordring.

