
Företaget LA Takvård har fun-
nits i totalt 16 år och har fran-
chisetagare som täcker varenda 
kommun i hela landet. Je�  Nik-lasson är en av dessa franchisetagare.

– Vi på LA Takvård arbetar med skon-sam takvård och använder oss inte av högtryckstvättar. Istället använder vi oss av ett mekaniskt takverktyg och vi manu-ellt skrapar bort majoriteten av påväxten med. E� er det blåser vi bort all lös påväxt som � nns på taket för att sedan behand-la det resterande med en miljöcerti� erat medel. Medlet tar, tillsammans med vä-der och vind, sedan bort den allra mest ingrodda påväxten. E� er det så tar det ett till två år innan taket är helt rent. Vi erbjuder även ett kostnadsfritt hembesök där vi gör en enklare besiktning av taket 

för att se vilken typ av behandling som behöver göras och kunden får även alltid o� ert direkt på plats. 

VIKTIGT ATT MOTARBETA PÅVÄXT
Att behandla och vårda sitt tak är viktigt. Påväxt på taket är inte bara negativt för takets utseende utan kan även leda till all-varliga fuktskador. 

– Påväxten som samlas på tak består av tre olika saker: mossa, alger och lav. Mos-san kan man i det närmaste beskriva som en Wettex-trasa. Den binder mycket fukt och när den sedan fryser så frostspränger den sönder små sprickor i takpannorna vilket gör att det sedan rinner in vatten där - dag för dag. Till slut blir taket så pass fuktskadat att det inte längre är brukbart. Även alger binder mycket fukt och ger 

även ett väldigt fult och smutsigt intryck. Beträ� ande laven så fräter den på tak-pannorna vilket skapar små hål. Sedan är det så att avrinningen från taket hindras i största allmänhet av påväxten, berättar Je�  Niklasson. 

RIKTAR SIG TILL ALLA
LA Takvård och dess franchisetagare riktar sin verksamhet till alla olika typer av kunder, varesig det är privatpersoner, företag eller bostadsrättsföreningar. Je�  Niklasson fortsätter.

–  Vi arbetar främst inte med att göra taken snyggare utan vi arbetar med att förlänga takets livslängd. E� er att vi har varit och behandlat ett tak gör vi per au-tomatik en uppföljning och erbjuder en återbehandling e� er fyra år. Gör man 

behandlingen vart � ärde år så skjuter man upp takbytet länge och i och med att förarbetet där vi skrapar bort stora delar av påväxten redan är gjort så kan vi alltid erbjuda den här återbehandlingen till ett förmånligt pris. 

FUNGERAR ÄVEN PÅ FASADER
Metoden som LA Takvård använder sig av fungerar även på olika typer av fasader för att få väck påväxt. 

– Vi har testat att använda oss av med-let på fasader och fått ett mycket gott re-sultat. Här använder vi oss inte av själva förbehandlingen utan vi låter helt enkelt bara medlet verka mot fasaden, berättar Je�  Niklasson.

SMART TAKVÅRD 
LA Takvård erbjuder miljövänlig och skonsam takvårdsom garanterat förlänger takets livslängd med � era år. 

www.takvård.se
LA Takvård • Tel. 076-5353300 

e-mail:  jeff.niklasson@takvard.se

www.takvård.se

- BÅDE FÖR PLÅNBOK OCH MILJÖ

Före och efter fasadbehandling

BYT INTE TAK, VÅRDA DET!

Prisexempel
Från 3 675 kr till 

max 8 435 kr efter 
ROT-avdrag

Kostnadsfri offert1.

Förbehandling2.

Takbehandling3.

Städning

Följ oss!

LA Takvård Göteborg

@la_takvard_gbg

4.

Taket är husets sköld mot vädrets makter. Det skyddar ditt hus från nederbörd år efter år. Därför är 

det av yttersta vikt att ditt tak underhålls ordentligt. Påväxter som mossa, alger och lav på taket 

påverkar inte bara takets utseende, utan även dess skick och värde. Med LA Takvård Komplett 

Service förlänger du enkelt takets livslängd och säkrar husets skick. 

Vi kommer hem till dig, ser över och mäter 
ditt tak. Offert lämnas direkt till dig på plats.

Mossa och grövre påväxt avlägsnas med en 
förbehandling. Vi skrapar bort mossan med 
hjälp av verktyg som är skonsamma mot 
taken, mossan blåser vi sedan ner med 
lövblås. Vi tömmer hängrännor och byter 
eventuellt trasiga takpannor.

För att nollställa taket från påväxt görs en 
behandling med LA Takvårds egna medel 
som läggs på med lågt tryck. Medlet neu-
traliserar påväxten och nollställer taket från 
organismer. Tiden i kombination med regn 
renar nu taket som blir allt renare ju längre 
tiden går. Processen kan ta upp till två år 
beroende på graden påväxt.

När vi är klara med behandlingen städar vi 
upp efter oss och tar med oss mossan.

Jeff Niklasson, Franchisetagare 
på LA Takvård i Göteborg och 
Halland

Det enda du behöver göra är att kontakta oss för kostnadsfri takkontroll och offert.

LA Takvård Komplett Service tar hand om resten!

LA Takvård
Göteborg
076-535 33 00
jeff.niklasson@takvard.se

(170 kvm villa)
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ÄR DINA FÖNSTER REDO FÖR SOMMAREN?  
Luxaflex® gardiner skräddarsys för att passa dina fönster  
perfekt och hjälper till att bibehålla en behaglig temperatur i rummet. 

Mer om erbjudandet i butiken! 

Här har du även möjlighet att se och  
uppleva Luxaflex® olika gardinmodeller.

ERBJUDANDE!

500 kr i rabatt på
SuperNova rullgardin

med insektsnät
Gäller maj 2021.
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Bor du i Göteborg med omnejd och behöver solskydd ute/inne i din lägenhet eller hus?I vårt breda sortiment hittar du markiser, persienner, plisségardiner, lamellgardiner, rullgardiner, gardiner mm. Mät, köp och montera själv eller ta hjälp av oss. Vi mäter, monterar, reparerar och servar.Välkommen in i Vår butik/showroom för inspiration och rådgivning

Södra Hildedalsgatan 4, Göteborg 
031- 23 80 70  |  www.bryma.se
För aktuella öppettider, se hemsidan.

JUST NU!
15-25% på  

 
(ej elektronik)

Erbjudandet gäller t.o.m. 23 oktober

KAMPANJERBJUDANDE UNDER SEPTEMBER & OKTOBER:  
HUB PÅ KÖPET. VÄRDE 2 938 KR.

Södra Hildedalsgatan 4, Göteborg • Tel: 031-23 80 70 • www.bryma.seSe vår hemsida för öppettider

STORT SORTIMENT AV INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT SOLSKYDD

MARKISER • GARDINER
PERSIENNER • PERGOLAMARKISER
MONTERING, SERVICE & REPARATIONER • HEMBESÖKFRI KONSULTATION • SHOWROOM & BUTIK

Ibladningar Ibladningar 

LA Takvård, Bryma, Köksdemo och Sängjätten  
valde ibladning i Din Bostadstidning Torslanda

TA CHANSEN ATT FRÄSCHA 
UPP KÖKET MED ETT KÖK 

FRÅN NOVAFLEX!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel. 070-531 67 80

Följ oss på 
facebook
www.köksdemo.se

Alla våra leverantörer har specialpriser. Lörd 10–14 sönd 11–14.   
Vi bjuder på fika.

Vi firar 
20-årsjubileum med

FANTASTISKA 
PRISER!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel: 070-531 67 80 

www.köksdemo.se • Ring - endast tidsbokade besök

Till hushållsinnehavare på postnr 416

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel. 070-531 67 80

Följ oss på 
facebook
www.köksdemo.se

Alla våra leverantörer har specialpriser. Lörd 10–14 sönd 11–14.   
Vi bjuder på fika.

Vi firar 
20-årsjubileum med

FANTASTISKA 
PRISER!

Jättestensgatan 10, Hisingen. Tel: 070-531 67 80 

www.köksdemo.se • Ring - endast tidsbokade besök

Erbjudande!
Gäller t.o.m. 15 maj 2021

EFTER ROTAVDRAG

• MÄTNING 16 LUCKOR 5 LÅDFRONTER 

• 1 FEMLÅDIGKASSETT MED DÄMPNING 

• GÅNGJÄRN DÄMPARE HANDTAG 

• MONTERING AV OVANSTÅENDE

FR. 25.900:-

Till hushåll på
423 xx GÖTEBORG

BACKAPLAN

Vi spenderar nästan en tredjedel av vårt liv 
i  s ängen, så  skaffa dig en bra sådan. 

JAMINA ROBERTS, IK SÄVEHOF
” ”

JAMINA 
ROBERTS
SOVER 
GOTT

Herkulesgatan 1   Mån – Fre 10 – 19, Lör  10 – 17,  Sön 11 – 17

Pris från

21 995:-
SPARA 

UPP TILL
12 000:-

25%
RABATT

KONTINENTALSÄNG 
ALLERGO 
21 995:- (ord. pris 33 995:-)

Inklusive allt! Gavel, bäddmadrass, ben och textilpaket

ALL BÄDDTEXTIL!  
Påslakanset från 412:- (ord. pris 549:-) 

100% bomull och bomullssatin

Hög kvalitet

KONTINENTALSÄNG 
TEMPUR 
Tryckavlastnade

20%
RABATT

25%
PÅ HELA SORTIMENTET  

AV GRAND DESIGN

Jennifer
 

Gör som 

l f yg som en  Falk
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20%
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