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Morgongåva Tak AB ett företag i tak med 
tiden. Tegeltak som har blivit deras specia-
lite  har företaget arbetar med sedan 25 år.

Hjälpmedel
Antalet hjälpmedel som kommer kunderna 
till godo har utökas under året. Idag fi nns 
fl era specialanpassade transportörer för tak-
material. Arbetet sker bekvämt och tryggt 
ute på arbetepaltsen när företaget arbetat med 
anpassade hlälpmedel

Flerbostadshus
De fl esta husen som företaget arbetar med är 3 vå-
ningar. Maskinparken räcker upp till 7 våningar. 

De har rätt utrustning för de fl esta uppdrag när det gäller 
renoveringra och förnyelse av tegeltak i äldre fastighet.

Morgongåva Tak AB har alltid varit föregångare vad gäller maskiner. Arbetet sker snabbt 
och bekvämt , arbetspalsen hålls snyggt och är trivsamt. Källsortera all takmaterial, det är 
vardag.

     Allt fl era har börjat 
använda begagnade taktegel. 
Det är allmänt känt att lertegel blir 
inte sämre med åren, utom kanske 
om det blir missfärgat. 

Morgonåva Tak AB har omfattande hantering och lager av sor-
terade taktegel. Flera och fl era nybyggda villaägare har anvant 
sig av den möjligheten. Taktegel till halva nypriset, det rätta ut-
seende på en gång. 

Område runt Mälaren och Uppland har alltid 
varit tegelrikt område. Om det är de höga ny-
priserna för nyproducerade tegel eller de goda 
egenskaperna hos lertegel som är tillverkade 
40-60 år sedan gör att allt fl era har börjat åter-
använda taktegel. Förfrågningar har utökat 
markant med en ökning av ca.30% per år.

Föregångare
Morgongåva  Tak AB började tidigt återan-
vända taktegel, tegel som förut kastades sön-
der och kördes till sopstationer. För att kunna 
hantera och leverera teglet har företaget ut-
vecklat en hållbart hantering av taktegel.

Paketering
All tegel omhändertages redan på taket. De 
pannor som har synliga skador avlägnas di-
rekt. Efter att pannorna har blivit nertagen 
till marknivå sken en sortering. Alla pannor 
som är samma årgång och typ paketeras till 
inplastade lastpallar. De färdiga pallar lager-
förs i väntan på försäljning.

Enhetlig och kvalitet
Det fi nns en försäljning av enstaga pannor 
och mindre partiet av begagnade tegel tex. på 
Blocket. Det har visat sig att svåraste är att 
åstadskomma enhetliga tegel av god och jämn 
kvalitet som räcker till det mängd som det ev. 
kunden har behov av. 

Säker leverantör
Omläggningar av fl erbostadshus som Mor-

Takleverantör –Tegletak
–Taksäkerhet
–Plåtslagerier

Kunder
Bostadsrättsföreningar eller andra förvaltare 
av fl erbostadshus få en komplett utfört arbete.

Plåtslagerier
Företaget utför alla förekommande plåtarbete. 
Detaljer som måttas på plats och tillverkas 
därefter på verkstad och monteras av erfarna 
möntörer.

Kvalite och trygghet
Morgongåva Tak AB är medlem i Plåtslagerier-
nas Riksförbund (PLR) som är är arbetsgivare-
förbundet och branschorganisationen för lan-
dets ventilations- och byggnadsplåtslagerier.
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gongåva Tak AB  utför der en bra grund för 
att kunna leverera tegelpartier som är jämna 
och enhetliga i kvalitet och dessutom till bra 
priser. Som en fördel kan företaget använda 
sin egen lastbil med kran när tegelpannor ska 
levereras.

Bekvämt
När en vlllaägare har gjort en beställning kan 
leverans läggas fram i tid så att pannorna lan-
dar på bygget på dagen när hantverkarna kan 
ta mot detta. Det är en uppskattat tjänst som 
bidgrar till god ordning hos byggare.

Olika tegelpannor
Det har säkerligen funnits fl era hundra tegel-
fabrikörer runtom i Mälaren och i uppland. 
Det gör att det fi nns behov av många olika 
sorter av pannor för renovering. Morgongåva 
Tak AB har byggt upp en omfattande sorti-
ment av olika panntyper. Folk i allmänhet har 
börjat hitta till förtagets lagerställe dör det 
går att köpa enstaga tegelpannor. Det som är 
bra med det, pannorna går att järmföra med 
sina gamla pannor.

Villaägare
Morgongåva Tak AB köper upp tegel av alla 
märken och kvaliten. Oftast är det en villaä-
gare som har gjort en tillbyggnad och som 
beslutar samtidig att förnya hela taket. I de 
fl esta fall köpes en betongpanna och då blir 
de gamla pannorna överfl ödiga. Det är en bra 
miljöinsats om pannorna kan återanvändas.   

Taktegel
”

Taktegel är prisvärd och en hålbart takmaterial.


