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Försäkra dig om att ditt nya tak blir en trygg 

investering 

Med TÄTSKIKTSGARANTIER™ är du säker vad som än händer. Vårt trygghetspaket för tätskikt på tak 

täcker såväl material som följdskador och omfattar även takläggarens arbete. Du som kund betalar inget 

extra – TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset om du väljer att anlita en av våra auktoriserade 

takläggare vars arbete omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™. 

Vårt kvalitetsarbete har pågått i över 30 år och därför kan vi lova att du kan sova gott även när det regnar. 

 

Se filmen om TÄTSKIKTSGARANTIER™ på vår hemsida www.tätskiktsgarantier.se 
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Chansa inte med taket! 

Vattenskador från ett läckande tak kan orsaka omfattande skador och stora kostnader och täcks inte av 

vare sig fastighets- eller hemförsäkring. Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ omfattar allt från 

material och följdskador till takläggarens arbete. En trygghet för både dig som beställare av 

takentreprenaden och takentreprenören. 

 

Vad är TÄTSKIKTSGARANTIER™? 

Det är vi på AB Tätskiktsgarantier i Norden som utfärdar garantibeviset och bakom oss står Sveriges 

ledande tillverkare av tätskikt.  Tillsammans med våra anslutna takentreprenörer har vi under 30 år 

systematiskt arbetat för kontinuerlig kvalitetssäkring. De omkring 200 skickliga takentreprenörer som är 

anslutna till oss utbildas och auktoriseras enligt våra riktlinjer. Tack vare att våra takläggare använder 

beprövade arbetsmetoder och högklassiga tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat, 

så har vi tillsammans fått ner skadefrekvensen till endast några få promille. 

 

Vad omfattar TÄTSKIKTSGARANTIER™? 

 Fastigheten under hela garantitiden och följer med fastigheten vid en försäljning. 

 Åtgärdande av fel i utförande, material och följdskador. 

 Taktäckning för nybyggnad, tillbyggnad och takrenovering (takomläggning). 

 Takläggarens arbete även om denne har upphört med sin verksamhet. Om något gått fel 

åtgärdas skadan av AB Tätskiktsgarantier i Norden. 

 

Trygghetspaketet TÄTSKIKTSGARANTIER™ ingår i priset för takentreprenaden när du väljer en 

ansluten takentreprenör. 

Besiktning av skada genomförs av AB Tätskiktsgarantier i Norden som en neutral part i skadefrågan 
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Hur gör jag? 

Som kund behöver du bara kontakta en av de anslutna takentreprenörer som finns i din närhet och 

begära en offert. 

Så går det till i praktiken: 

 Den anslutna takentreprenören ordnar allt praktiskt 
med utfärdandet av ansvarsutfästelsen. 
 

 Efter slutfört arbete får du ansvarsutfästelsen från din 
takentreprenör. 
 

 Skulle du få problem med ditt tak så vänder du dig 
bara till oss på AB Tätskiktsgarantier i Norden och 
anmäler skadan. Observera att du måste ha 
försäkringsnumret på ansvarsutfästelsen tillgängligt. 

 

 

En bra idé är att vid upphandlingar ställa krav på att takentre- 

prenörens arbete ska omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™  

via AB Tätskiktsgarantier i Norden. 

När arbetet är utfört fyller takentreprenören i en anmälan på hemsidan för TÄTSKIKTSGARANTIER™ 

och kan då skriva ut en kvittens. När datum för slutbesiktning är klart kan certifikatet för att jobbet 

omfattas av TÄTSKIKTSGARANTIER™ skickas ut. 

 

Riktlinjer för TÄTSKIKTSGARANTIER™ 

Riktlinjerna för TÄTSKIKTSGARANTIER™ innehåller det 
regelverk som gäller för att ansvarsutfästelser ska 
utfärdas. Riktlinjerna revideras varje år och förändringar 
görs utifrån förekommande fel och skador. 
 
I riktlinjerna finns förteckning över de tätskikt vi valt att 
försäkra samt regler för hur tätskiktsentreprenader ska 
utföras.  
 
Våra riktlinjer grundar sig på vår långa erfarenhet av 
skadereglering och används främst som regelverk för 
anslutna takentreprenörer, men även som verktyg för 
upphandling och föreskrivande av tätskikts-entreprenader. 
Användandet av riktlinjerna är en starkt bidragande faktor 
till den låga skadefrekvens vi har idag. 
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Om AB Tätskiktsgarantier i Norden 

Vår kvalitetssäkring – din trygghet 

Bakom AB Tätskiktsgarantier i Norden står Sveriges ledande tillverkare av tätskikt och sedan starten 

1984 har vi försäkrat över 70 miljoner kvadratmeter tätskikt i Sverige. För att kunna kvalitetssäkra 

takläggarnas arbete samlar vi systematiskt in rapporter och information och gör om det till riktlinjer för 

takläggning. De omkring 200 skickliga takentreprenörer som är anslutna till oss utbildas och auktoriseras 

kontinuerligt enligt våra riktlinjer. Tack vare att våra takläggare använder beprövade arbetsmetoder och 

högklassiga tätskikt som är testade och godkända för vårt nordiska klimat, så har vi tillsammans under  

30 år fått ner skadefrekvensen till endast några få promille. 

 

 

 

 


