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Vi har levererat
takstolar sedan 1984

Nässjö Takstolsfabrik

- en ledande leverantör av takstolar i Sverige
Vår verksamhet präglas av kontinuitet. Företaget startades
1984. Under årens lopp har vi ständigt utvecklats och blivit
väl medvetna om branschens krav och problem. Nässjö
Takstolsfabrik´s starka position på marknaden vilar på erfarenhet, produktkännedom, samarbete med flera av branschens bästa maskintillverkare och sist men inte minst kontakterna med våra kunder som bidrar till produktutveckling.
Vårt breda sortiment innehåller såväl standardkonstruk-

tioner som kundspecifika lösningar. Vi utgår alltid från dina
behov och tar fram den rätta lösningen för dig. Bland våra
kunder återfinns små och stora byggentreprenörer, byggvaruhandeln, privatpersoner och välkända husfabriker.
Vår produktionsutrustning håller en hög teknisk standard
och vi nyinvesterar regelbundet i den senaste tekniken för
att du som kund ska kunna känna trygghet.

Varför anlita oss?
Eftersom vi vet att varje byggnad och takstol är unik är vi det rätta
valet för dig, för oss är varje kund unik. Takstolarna tillverkas efter
just dina förutsättningar med spännvidder, gradantal, takfotsutformning, lastförutsättringar och snözon.
Takstolarna tillverkas av fyrhyvlat konstruktionsvirke som sammanpressas med pressplåtar. Vi använder bara virke av högsta
kvalitet till våra takstolar. Tack vare gedigen kunskap hos våra
specialutbildade konstruktörer ser vi till att allt anpassas till dig
och att dina behov och önskemål omvandlas till en riktigt bra,
kvalitativ och naturligtvis en prisvärd takstolslösning för ditt tak.
Vi satsar på att ligga i framkant av utvecklingen och har därför
investerat i många nya och mer avancerade maskiner under de
senaste åren, allt för att bemöta just dina önskemål och behov.

Miljö & kvalitet
Trä är det enda förnyelsebara byggmaterialet. Alla våra takstolar
tillverkas av PEFC-märkt granvirke som vi köper in ifrån vår leverantör.
Vår miljömärkning PEFC av takstolar innebär
att virket är spårbart. Observera att om ni önskar PEFC-märkta takstolar måste detta sägas
till vid beställning då märkningen ska finnas
på fakturan. Märkningen är alltså inte bunden
till produkten.
Samliga takstolar är CE-märka och kontrolleras
av RISE.

Symboler??

Vi levererar mer
än bara takstolar
Vår huvudprodukt är självklart takstolar men du kanske be- mått på din beställning. Ungefär 1 veckas leveranstid vid
höver råspontsluckor i samma leverans?
lagerhållna dimensioner.
RÅSPONTLUCKOR - Spara tid och pengar
Luckorna håller en mycket hög kvalitet och är typgodkända
för C14. Vi har 20 och 23mm i längderna 3,6m på lager för
omgående leverans, övriga längder är beställningsvara.Vi
rekommenderar 20 mm till tegeltak och 23 mm till övriga.

STÅL - När trä inte räcker till
Vi älskar trä men ibland måste vi använda stål för att konstruktionen ska fungera på önskvärt sätt. Vi kan både dimensionera och leverera stål ihop med våra takstolar.

MÅLNING - Färdigmålat i fabrik
PRE-CUT - Färdigkapad stomme till din byggplats Vi kan både grundmåla och färdigmåla de produkter vi levVi kan leverera hela stommen till ditt hus i färdigkapat ererar. Vill du ha takfoten på takstolarna målade eller kanvirke. Det innebär att alla delar är tillkapade av oss. Du får ske råspontsluckorna? Vi löser det åt dig!
ritningar som du följer för att bygga ihop allt på plats. Vi anpassar och ritar efter dina ritningar eller skisser. Välkommen TILLBEHÖR - Beslag, spikplåt, spik/skruv
att kontakta en säljande konstruktör för att få en offert.
När du köper dina takstolar av oss kan du också köpa till de
tillbehör du behöver för att fästa in takstolarna. Välkommen
FACKVERKSBALK - Ett effektivt system för bjälklag att fråga efter vad just du behöver till din beställning.
• Längre spännvidder än traditionella bjälklag.
• Installationer kan enkelt gömmas inuti bjälklaget utan MELLANBJÄLKLAG - En extra våning
behov av håltagning.
Vi dimensionerar och kan leverera även ert mellanbjälklag.
• Lätt att montera då bredden är 95mm.
Ni har väl inte missat vår smarta bjälklagslösing med fack• Formstabila och har små fuktrörelser.
verksbalkar?
LIMTRÄ/LVL - Avväxla och ta ner större laster.
Fråga oss gärna om du vill ha mer information om våra speVi samarbetar med de stora limträ- och LVL-tillverkarna och cialprodukter!
kan därför erbjuda dig som kund mycket förmånliga priser.
Dessutom dimensionerar vi så du alltid får rätt storlek och

Så här fungerar det
TA FRAM UNDERLAG - Desto bättre underlag du skickar in ju mer exakt
blir offerten. Underlaget måste innehålla såväl kunduppgifter som information om mått, stomme och typ av tak. Bifoga ritningar med din förfrågan.
Tänk på att våra leveranstider är något längre under sommarhalvåret så
under denna period är det extra viktigt att du sänder din förfrågan i god tid.
BE OM OFFERT - Vi levererar lösningar!
För att du ska få en offert av oss skickar du in en förfrågan via vår hemsida
www.takstolsfabriken.se eller via mail till info@takstolsfabriken.se
Känner du dig osäker på hur du ska göra är det bara att kontakta en säljande konstruktör så hjälper vi till! Vi kör takstolar i samlast för att hålla
nere fraktpriser för dig som kund. I offerten du får ingår frakten. Du erhåller
återkoppling inom en vecka.

att det stämmer med det du vill ha. Du behöver självklart inte kontrollera att
det ska hållla, det har vi redan gjort!
Har du önskemål om ev. justeringar behöver du kontakta konstruktören
omgående så att ritningarna kan justeras. Tänk på att i det här skedet är det
svårt att göra större ändringar då detta redan borde meddelats tidigare. Om
vi helt måste rita om ritningarna för att du vill ändra mot det du sagt tidigare
kan vi tvingas ta ut en omritningskostnad.
PRODUKTION - Nära nog 100 procentig noggrannhet i kapningen.
Efter du har godkänt ritningarna kommer de att lämnas vidare till fabriken
som börjar att förbereda för att bygga ihop era takstolar. Först matas ritningarna in i vår laserstyrda Hundegger-kap. Kapen hakar, fräser och borrar
utöver vanlig kapning. Varje bit till takstolen blir exaktkapad samt märkt så
den hamnar på rätt plats. Detta ger en nära nog 100 procentig noggrannhet
på våra produkter.

Offerten kan även innehålla skisser på era takstolar. Dessa är inte skarpa
ritningar utan mer ett ungefärligt utseende hur vi tänkt att lösa dem. Om
du vill ha mindre justeringar gjorda gör vi dessa efter du beställt. Du kan då
lämna in ändringar till oss i samband med din beställning.

Takstolarna kommer sen att pressas ihop av våra duktiga snickare i fabriken.
Vi har inget lager att lagra era takstolar utan när takstolarna är klara buntas
de ihop och lastas på en lastbil med släp som körs ut till er.

GODKÄNN OFFERT & RITNINGAR - Inget byggs förrän du godkänt!

LEVERANS - Vi levererar i tid!

När du lagt en beställning till oss skickar vi tillbaka en orderbekräftelse till
dig. På bekräftelsen kan du läsa allt det som vi kommit överens om. Du får
också en leveransvecka som vi lovar att hålla. Om du inte kan ta emot takstolarna under den veckan måste du kontakta oss omgående men senast tre
veckor innan vi ska leverera för att inte riskera att det tilkommer en kostnad
då vi redan planerat in era takstolar på en bil.

Vi har som mål att avisera er dagen innan vi kommer, levereransveckan har
du redan fått vid ordertillfället. Du kan även köpa till så vi levererar en viss
tid som ni önskar.

Efter att du fått orderbekräftelsen lämnas ert projekt över till en konstruktör
som kommer att rita upp produktionsritningar till dig, dessa kan skilja en del
ifrån de ritningar du fått i offertskedet. Främsta anledningen är att de nu är
uppritade skarpt och anpassade för att vi ska kunna producera dem i vår
fabrik. Vi tar nu fullt ansvar för konstruktionen och ritningarna är därför både
signerade av konstruktören och granskade av ytterligare en annan konstruktör. När konstruktören är klar med ritningarna kommer dessa att skickas till
dig för granskning och godkännande.
Med granskning menar vi att du måste kontrollera utseendet och måtten så

Som standard kör vi alltid olossat vilket innebär att du själv ansvarar för att
lyfta av takstolarna ifrån lastbilen. Har du inte möjlighet till detta kan du i de
flesta fall köpa till kranlossning till mark. Tänk också på att lastbilen måste
få plats då den är 24m lång.
När takstolarna är levererade kommer vi att skicka ut en handling som visar
att takstolarna är kontrollerade av oss samt CE-märkta. Sen hoppas vi att du
är fantastiskt nöjd med dina takstolar!

Vi tycker om att prata med våra kunder
och ser fram emot att just du hör av dig!

Konstruktion
Våra konstruktörer är experter på att ta fram produktionsritningar efter att du beställt av oss. Dessutom utbildas de och
får gå igenom certifieringsprov hos RISE för takstolskonstruktörer. Allt för att du ska få hög kvalitet på i din produkt.

Våra kunniga och erfarna säljare och konstruktörer står redo att hjälpa dig alla steg på vägen mot den perfekta produkten för ditt bygge, vare sig det är en takstol, fackverksbalk, tillbehör eller en färdigkapad stomme. Nässjö Takstolsfabriks
huvudkontor ligger i Nässjö där också våra produkter tillverkas. I Stockholm och Jönköping finns säljkontor. Kom gärna in
till oss för att diskutera ditt bygge och låt oss hjälpa dig att få fram en lösning för just ditt tak.

Försäljning
Alla våra säljare är experter på att ta fram taklösningar för just dina behov. Dessutom utbildas de och får gå igenom certifieringsprov hos RISE för takstolskonstruktörer. Allt för att du ska få så hög kvalitet som möjligt i din offert. Är du osäker på
vem du ska kontakta? Ring eller maila till vår säljassistent så hänvisar hon till en säljare som har möjlighet att hjälpa dig.

Säljassistent
Annica Nilsson
0380-55 71 90
annica.nilsson@takstolsfabriken.se

Försäljningschef - Nässjö
Patrik Elardt
0380-55 71 94
patrik.elardt@takstolsfabriken.se

Säljande konstruktör - Nässjö
Erik Tyreskog
0380-55 50 78
erik.tyreskog@takstolsfabriken.se

Kontorschef - Jönköping
Loui Nilsson
036-440 55 01
loui.nilsson@takstolsfabriken.se

Säljande konstruktör - Jönköping
Miki Trubarac
036-440 55 04
miki.trubarac@takstolsfabriken.se

Säljande konstruktör - Jönköping
Nicklas Svahn
036-440 55 02
nicklas.svahn@takstolsfabriken.se

Säljande konstruktör - Nässjö
Karl-Erik Jonsson
0380-55 71 92
karl-erik.jonsson@takstolsfabriken.se

Konstruktionssamordnare - Nässjö
Oscar Leander
oscar.leander@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Nässjö
Emmeli Smedelid
emmeli.smedelid@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Nässjö
Rashed Syed
rashed.syed@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Nässjö
Emanuel Jönsson
emanuel.jonsson@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Nässjö
Strahinja Kolacaric
strahinja.kolacaric@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Emelie Örtenblad
emelie.ortenblad@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Alban Bajqinca
alban.bajqinca@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Gustaf Lennström
gustaf.lennstrom@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Jonathan Sahlén
jonathan.sahlen@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Stockholm
Goran Cekredzi
goran.cekredzi@takstolsfabriken.se

Konstruktör -Stockholm
Wahid Haghshenas
wahid.haghshenas@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Jenny Engdahl
jenny.engdahl@takstolsfabriken.se

Produktion & Leverans

Välkommen att
kontakta oss!

All produktionspersonal utbildas regelbundet för att du ska få så hög kvalitet som möjligt på dina produkter. Hela tillverkningen övervakas av RISE.

Fabrikschef
Patrik Wibring
0380-55 50 79
patrik.wibring@takstolsfabriken.se

Logistik & Planering
Marcus Skiöld
0380-55 71 93
marcus.skiold@takstolsfabriken.se

Höregatan 2
571 34 Nässjö
Tel. 0380-55 50 70
Konstruktör - Jönköping
Felix Thorstensson
felix.thorstensson@takstolsfabriken.se

Konstruktör - Jönköping
Hanna Johansson
hanna.johansson@takstolsfabriken.se

Info@takstolsfabriken.se
www.takstolsfabriken.se

Välkommen till oss!
Nässjö Takstolsfabriks huvudkontor ligger i Nässjö där också våra produkter
tillverkas. I Stockholm och Jönköping finns sälj- och konstruktionskontor.
Kom gärna in till oss för att diskutera ditt bygge och låt
oss hjälpa dig att få fram en lösning för just ditt tak.
Våra öppettider hittar du på www.takstolsfabriken.se

EN SAMARBETSPARTNER ATT LITA PÅ

Minnesund

Stockholm

Stockholm
Försäljning & konstruktion
Årstaängsvägen 21C
Jönköping
Försäljning & konstruktion
Huskvarnavägen. 80 Vån 4

Jönköping
Nässjö

Nässjö
Produktion, försäljning & konstruktion
Höregatan 2

Nässjö Takstolsfabrik AB | Tel: 0380-55 50 70
info@takstolsfabriken.se | www.takstolsfabriken.se

