
LETT-TAKLETT-TAKLETT-TAK LETT-TAK Skreddersydde taksystemer  |  www.lett-tak.no 1

18 METER SPENN 
OG RASK MONTERING

MARKEDETS BESTE
TAKSYSTEM
Byggetid er opp til 1.200 m² ferdig tak/dag.

SIDE 7

LETT-TAK JAKTER  
LAVT CO2 UTSLIPP 
Skreddersydde taksystemer til alle 
typer byggeprosjekter. 

SIDE 8

LØNNHEIM VELGER LETT-TAK
Lett-Tak kan tak etter 30 år i bransjen. 
Se hvorfor Lett-Tak har så fornøyde kunder.

SIDE 5

Lett-Tak på Telenor Arena, Oslo Lufthavn Gardermoen, 
Friends Arena, Partille Arena, Vikinghallen, Møller Bil. 
Se våre utvalgte prosjekter. 
SIDE 3
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NR.  01  2015
LETT-TAKLETT-TAKLETT-TAKLETT-TAK



LETT-TAKLETT-TAKMarkedets beste taksystemer  |  Lengst, Varmest, Lettest, Hurtigst2

LENGRE FRA LETT-TAK
EN NY PRODUKSJONSLINJE PÅ LETT-TAKS FABRIKK UTENFOR LARVIK GJØR AT BEDRIFTEN 

KAN PRODUSERE LENGRE TAKELEMENTER ENN NOENSINNE. – MARKEDET VIL ALLTID HA 

LENGRE OG LENGRE ELEMENTER, SIER DAGLIG LEDER ROLF DØVLE I LETT-TAK.

Med den 
nye produk-
sjonslinjen 
kan byg-
gevarepro-
dusenten 
nå øke den 

maksimale lengden på takelemente-
ne fra 16,4 til over 18 meter. Dess-
uten håper de at investeringen skal 
føre til en enda mer rasjonell drift, 
og gi bedre muligheter til å levere 
billigere standardelementer.

35 MILLIONER KRONER
Lett-Tak har investert 35 millioner 
kroner i det nye anlegget, som åpnet 
i begynnelsen av september. De har 
satt opp nytt produksjons- og lager-
bygg på 4.200 kvadratmeter (2.200 
kvm lager og 2.000 produksjon). I 
tillegg har de revet et gammelt utleie-
bygg på den 20.000 kvadratmeter 
store fabrikktomten, som har blitt til 
utelager.

– Salget vårt har økt de siste åre-
ne, og vi hadde behov for høyere 

bruke mindre lim og spare materialer, 
forteller fabrikksjef Thor-Inge Karlsen.
Både lim- og spikermaskinen er 
skreddersøm og utviklet av Lett-Tak 
sammen med eksterne leverandører.

I tillegg til de besparingene dette 
medfører, har også oppvarmingen av 
byggene blitt mer miljøvennlig. Det 
har nemlig byttet fra å fyre med olje 
til å bruke gass. Dette har de også 
gjort i de gamle byggene.

TRO PÅ MARKEDET
– Den nye linjen gjør at vi øker 
produksjonskapasiteten vår med 
mellom 20 og 25 prosent. Vi har stor 
tro på markedet for vårt element, 
sier Døvle.

Det største og mest kompliserte 
prosjektet Lett-Tak har nå er utbyg-
gingen av terminalbygget og den nye 
piren på Oslo Lufthavn. De forteller 
at elementene de leverer dit har stor 
vridning, og at geometrien har vært 
utfordrende.

– Det er den store ingeniørkompe-
tansen vi har her på huset som har 
gjort at vi har fått mange av disse 
kontraktene. Hallen i Partille huser 
verdens største håndballturnering og 
ligger like ved motorveien. Dermed 
ble det strenge krav til at elementene 
skal tåle enorme eksplosjonslaster, 
og tester viser at vårt produkt er 
gunstig på bygg med utfordringer 
knyttet til seismikk, forklarer Karlsen 
og salgssjef Gard Brunsell.

produksjon. Vi har kjørt en skiftord-
ning med ti skift lenge, og nå øker vi 
antall produksjonslinjer fra fire til fem, 
forteller Lett-Tak-sjefen.

– Samtidig har behovet for lager-
plass økt de siste årene i tråd med 
at elementene har blitt tykkere på 
grunn av nye isolasjonskrav. Det 
krever mer og mer lagringsplass. 
Investeringene vi nå gjør betyr at vi 
får en mye mer rasjonell lagerdrift, 
legger han til.

RASJONELL DRIFT
Den nye produksjonslinjen minsker 
også behovet for skiftarbeid, og le-
delsen i Lett-Tak forteller at dette har 
blitt tatt godt imot blant de ansatte. 
I tillegg kommer store produksjons-
messige fordeler.

– Nå får vi en helt annen mulighet til 
å rasjonalisere driften. Den nye linjen 
består blant annet av en ny limmas-
kin og spikermaskin med automatisk 
påføring. Det medfører igjen rasjonell 
og raskere produksjon, og at vi kan 
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18 METER SPENN OG RASK MONTERING
  NYHET: ELEMENTPROFIL 44 

LETT-TAK LANSERER EN NY PROFILTYPE, SOM VED LANGE SPENN KAN TA STØRRE LASTER 

ENN TIDLIGERE. VI DEKKER NÅ BEHOVET FOR 18M SPENN VED SNØLAST OPP TIL 5,0 KN/M².

POSITIVE TILBAKEMELDINGER 
Vi har fått positive tilbakemeldinger fra våre kunder, og de 
første bestillingene med denne profilen monteres i skiftet 
september/oktober 2015.

SKREDDERSYDDE TAKSYSTEMER 

Lett-tak er en bedrift som konstruerer og installerer tak-
systemer skreddersydd etter kundens ønsker i hele norden. 
30 års erfaring fra takleveranser med markedets beste 
taksystem. 

STORE BESPARELSER I MATERIALER OG TID 
Bærekonstruksjon av varmeforsinket tynnprofil i stål, der 
nedre flens opptar strekkpåkjenninger i snittet. Store be-
sparelser i materialer og tid fra fundament til himling. 

Minimaliserer risikoen for byggeskader pga lite tilført fukt 
under byggeperioden med markedets raskeste taksystem. 

30 ÅRS ERFARING 
Lange spenn og lette elementer medvirker til bedre utnyttel-
se av innvendig areal. Intern kjernekompetanse med 30 års 
erfaring av takleveranser i Norden. Vi leverer alltid med egne 
spesialiserte montører. Markedets best testede taksystem.

LETT-TAKLETT-TAK
Spenn: maks 18m spenn

Termisk: U-verdi fra 0,08W/m2 K
Brannkrav: REI 90

Byggetid: opp til 1200 m2 ferdig tak/dag
Produksjonskapasitet: 300 000 m2/år
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LØNNHEIM VELGER LETT-TAK 
TIL SHELL SUBSEA VESTBASE
TRE HALLER MED KONTORLOKALER PÅ TAKET STÅR 

FERDIG ETTER EN RADIG OG RYDDIG BYGGEPERIODE PÅ 

INDUSTRIBASEN VESTBASE I KRISTIANSUND.

SHELL SUBSEA VESTBASE
Prosjektleder Claude Hildrestrand i 
Lønnheim Entreprenør kan fortelle 
om et prosjekt gjennomført til punkt 
og prikke, med godt samspill, høy 
kvalitet og gode rutiner for rappor-
tering og behandling av uønskede 
hendelser.

Foruten å levere med null skader, 
har totalentreprenør Lønnheim 
Entreprenør levert prosjektet helt 
etter fremdriftsplanen, med bygg og 
tekniske installasjoner ferdigstilt én 
måned før overlevering for oppstart 
og innregulering før overrekkelse 
2. mars.

– Vi har greid å holde oss til planen 
stort sett hele tiden. Den største 
utfordringen på grunn av trang 
byggetomt, har kanskje vært det 
puslespillet vi har måttet gjøre med 
fremdriften på tak, veggelementer, 
traverskraner og stålkonstruksjoner. 
Takket være en erfaren anleggsleder 
som har samordnet disse fagene, 

har vi totalt klart å holde oss 
innenfor tidsrammene, sier Hildre-
strand. De 18 meter høye hallene 
har hovedbærekonstruksjoner i stål, 
og elementvegger fra Paroc, med 
innslag av prefabrikert betongbryst-
ning i bakkeplan. De to lagerhallene 
er uført med Lett-tak. 

TOK TAK
For å oppnå nødvendig stabilitet er 
takkonstruksjonen utformet som 
stiv skive. Globalstabiliteten for 
takkonstruksjonen og tilhørende 
kontoretasje er sikret ved hjelp av 
vertikale avstivingssystem ført ned til 
fundament plassert mellom ho-
vedsøylene. Det er også et vertikalt 
avstivingssystem i hver sidekant på 
skiven.

Hvor taket ikke har måttet støtte
kontorer, har Lønnheim valgt 
Lett-tak for effektiv montering i 18 
meters høyde. Både materialer og 
arbeidshøyde er kjent kost for entre-
prenøren, som har spesialisert seg 

på blant annet idrettshaller.
– Ja, det er stort sett dette vi gjør, 
smiler Hildrestrand. – Det har vært 
lift og stillas hele veien. Den største 
utfordringen har egentlig vært at det 
er et langt bygg, og vi har måttet 
legge opp fremdriften for å få tett 
bygg tidlig. Det er også fordelen 
med lett-tak; vi kan få tett tak på 
noen få uker. Det har vært helt 
kritisk på dette prosjektet, siden det 
er først da vi kan sette i gang med 
gulvstøp. 

Byggherren var i dette prosjektet 
organisert med eiendomssjef Terje 
Kvisvik som ansvarlig og Alf Rune 
Skjelvik fra Prosjektpartner som 
prosjektleder.  – I begynnelsen av 
prosjektet var det en normalt ryddig 
byggeplass, men utviklet seg raskt 
til å bli blant de beste i klassen. 
Dette har vært det ryddigste bygge-
prosjektet vi har hatt på Vestbase i 
de årene jeg har vært her, sier han til 
Byggeindustrien.

– Lønnheim planla bra på forhånd, 
og har hatt god fremdrift fra dag én. 
Det ferdige resultatet er blitt et flott 
bygg som fremstår med en kvali-
tetsmessig høy standard, både for 
tekniske fag og de bygningsmessi-
ge fagene, sier han.

Tekst fra Byggindustrien/Bygg.no.

Foto: Sindre Sverdrup Strand/Byggeindustrien



LETT-TAKLETT-TAKMarkedets beste taksystemer  |  Lengst, Varmest, Lettest, Hurtigst6

Dette er mer enn en stein
Det er en potensiell livredder
ROCKWOOL isolasjon er laget av stein. 
Stein brenner ikke. Valg av brannsikre 
materialer i et bygg gir ekstra tid for 
brukere eller beboere til å evakuere ved en 
eventuell brann.  Tro meg, jeg har sett og 
følt forskjellen.

PEFC/02-31-112

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Sustainable WISA®-Spruce
– Certified structural plywood  
with technical support and reliability

www.wisaplywood.com/wisa-spruceSupply partner to Lett-Tak Systemer AS
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TAKELEMENTER MED 18 
METER SPENN I HELE NORDEN
VI MONTERER CA 1.200 KVADRATMETER TAK PR. DAG. 

VÅRE TAKELEMENTER MONTERES ALLTID AV EGNE 

SPESIALISERTE MONTØRER.

OPPSTART/TILKOMST
Sikkerhetsrisikoen for montører 
ved Lett-Tak er generelt større ved 
montasje på byggeplass. Derfor er 
det utarbeidet spesielle sikkerhets-
regler ved slik montasje. De mest 
åpenbare risikosituasjonene opptrer 
i forbindelse med fall fra høyere nivå, 
og klemfare ved heising og plasse-
ring av elementer med kran.

SIKKERHET
Bas er ansvarlig for at alle har satt 
seg inn i disse sikkerhetsrutinene. 
Ytterligere sikkerhetsbestemmel-
ser som kreves av entreprenør/
oppdragsgiver skal alltid informeres 
montører. Dette gjøres fortrinnsvis 
på SJA-møte om morgenen, før 
montasje. Innenfor sikkerhetsbe-
stemmelsenes må den enkelte 
arbeider finne egne gode rutiner 
for den praktiske håndteringen av 
sikringsutstyret, slik at sikkerheten 
ivaretas, og arbeidet kan utføres 
effektivt. Lett-Tak har utarbeidet 

reaksjonmønster ved brudd på 
sikkerhetsbestemmelsene. 

TAKETS KONSTRUKSJON
Lett-taket er bygget opp av flere 
statisk samvirkende materialer

• Optimalisering av materialvalget
• Tar hensyn til statiske og 
 funksjonelle krav.
• Varmeforsinket tynnprofiler i stål, 
 nedre flens som opptar strekkpå-
 kjenninger i snittet.
• Øvre flens benyttes plate av 
 kryssfiner, sammen med rekker i 
 tre, fungerer som kuldebrobryter.

Elementets overflate av finer danner 
et godt grunnlag for taktekkingen. 
Leveres med underlagspapp, eller 
Protan PVC takbelegg. Steinull-iso-
lasjon legges i og mellom profilene 
og byggehøyden utnyttes maksi-
malt. Himlingen kan leveres ferdig 
med profilerte stålplater. 

N Y H E T E R

EKSPLOSJONSLASTER
Lett-Tak har inngått kontrakt med 

Skanska Sverige om levering av 

7.700 m2 tak til Partille Arena 

utenfor Gøteborg. Taket skulle 

dimensjoneres for sprenglaster opp 

til 42kN/m2, og med samarbeidet 

mellom vår konstruksjonsavdeling 

og Skanskas prosjekteringsgruppe 

kunne Lett-Tak tilfredsstille de 

kravene byggherren satt for 

yttertaket. Prosjektet leveres i 3 

etapper med start første kvartal 

2015. Elementene leveres med Isola 

underlagspapp av oss og tekkes 

over med bandtekking i aluminium 

av lokalt blikkenslagerfirma.

BRANNKLASSE REI-90
Lett-Tak er det best testede ta-

kelementet i Europa, og vi har nå 

oppgradert oss til å tilfredsstille 

brannklasse REI 90. Testen er utført 

på SINTEF, og ligger under doku-

mentasjon på vår hjemmeside. Den-

ne testen vil spesielt gi oss fordeler i 

leveranser over 5 etasjer der klassifi-

seringen av hovedbæresystemet må 

tilfredsstille REI 90.

PEFC/02-31-112

Promoting Sustainable 
Forest Management

www.pefc.org

Sustainable WISA®-Spruce
– Certified structural plywood  
with technical support and reliability

www.wisaplywood.com/wisa-spruceSupply partner to Lett-Tak Systemer AS



LETT-TAKLETT-TAKMarkedets beste taksystemer  |  Lengst, Varmest, Lettest, Hurtigst8

MILJØ- OG ENERGIKLASSIFISERING
LETT-TAK ER BEVISSTE PÅ SITT MILJØANSVAR OG BENYTTER SEG UTELUKKENDE AV 

BÆREKRAFTIG PRODUSERTE DELKOMPONENTER FRA ANERKJENTE LEVERANDØRER.

Lett-Tak er et sammensatt produkt. 
Vi er bevisste på vårt miljøansvar og 
benytter oss utelukkende av bære-
kraftig produserte delkomponenter 
fra anerkjente leverandører. Lett-
Tak har Sintef Teknisk Godkjenning 
utstedt etter 1. januar 2010 som 
dokumenterer fravær av stoffer på 
BREEAM NOR sin sjekkliste A20.

Lett-Tak har pr. dags dato ikke 
egen EPD eller miljøsertifisering. 
Som miljødokumentasjon, i tillegg til 
Teknisk Godkjenning, har vi hentet 
inn EPD-er og miljøsertifiseringer fra 
alle våre leverandører. Mer informa-
sjon om dette fåes ved henvendelse 
til Lett-Tak. Lett-Tak er registrert i 
ProductXchange der sikkerhetsda-
tablader for alle komponenter som 
takelementene er satt sammen av 
kan linkes inn til hvert prosjekt.

LEVERANDØRER OG 
SERTIFISERINGER

”  Vi er det beste valget for 
miljøbevisste bestillere

Flere av våre leverandører 
(Rockwool, Protan og Ruukki) 
har utarbeidet EPD som doku-
menterer miljømessige forhold for 
sine produkter. Flere leverandører 
(Rockwool, Protan, Ruukki og Sika) 
har også miljøsertifiserte styrings-
systemer etter ISO- standarden, 
ISO 14001. Limprodusenten Akzo 
Nobel Coatings AS har sertifisering 
som Miljøfyrtårn. Trelastleverandø-
ren Bergene Holm samt leverandør 
av konstruksjonskryssfiner Metsaliit-
to Cooperative er begge PEFC-ser-
tifisert.

Ved leveranser til våre naboland 
bruker vi returbiler, som ellers går 
uten last ut av Norge. Dette med-
fører at vi utnytter allerede eksis-
terende miljøpåvirkninger, slik at vi 
totalt sett sparer miljøet for ytterlige-
re påkjenninger.

KLIMAGASSREGNSKAP
Det er utarbeidet et veiledende an-
slag på klimagassutslipp for Lett-Ta-
kelementene. Klimagassregnskapet 
er basert på materialer som benyt-
tes i elementene og tar ikke hensyn 
til utslipp fra egen produksjon eller 
transport/montasje. Utslippsverdier 
er hentet fra Klimagassregnskap.
no, leverandørers EPD samt egne 
anslag der det ikke finnes nøyaktige 
verdier.
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Vi benytter
takbelegg med
norsk kvalitet!

www.isola.no

Isola - Tørre og sunne hus!

Tørre og sunne hus
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BÆRENDE KONSTRUKSJONER

LETT-TAKMASSIVTRE 
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SIKA NORGE AS
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten
tlf: 67 06 79 00 · epost: kundeservice@no.sika.com

BYGGELØSNINGER FOR 
ALLE TYPER OPPGAVER
DET ER Å BYGGE TILLIT!
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BYGGELØSNINGER FOR 
ALLE TYPER OPPGAVER
DET ER Å BYGGE TILLIT!

GEOMETRISKE UTFORDRINGER 
PÅ PIR NORD
LETT-TAK LEVERER TAKELEMENTER TIL DEN NYE PIREN 

PÅ OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN, PIR NORD. ET 

VELDIG UTFORDRENDE OG SPENNENDE PROSJEKT», SIER 

PROSJEKTINGENIØR MATTIAS HOLMBÄCK. 

Lett-Tak leverer takelementer til 
den nye piren på Oslo Lufthavn 
Gardermoen, Pir Nord. Lett-Tak er 
underleverandør til Kruse Smith på 
prosjektet i gruppen med ansvar for 
fasaden. Så langt har Lett-Tak mon-
tert 8.000 m² av totalt 17.000m². 
Prosjektet består av 17000 tak og 
taket er forventet ferdigstilt uke 20 
2015. «Et veldig utfordrende og 
spennende prosjekt», sier pro-
sjektingeniør Mattias Holmbäck, 
«hvor vi måtte finne løsninger til 
store trigonometriske utfordringer». 
Arkitektene måtte bruke et bilde-
sign-program for å få på plass alle 
detaljene.

”  Dette er en av de mest 
kompliserte landbaserte 
byggeprosjektene som pågår 
i Norden i 2014/2015.

Spesielt med dette prosjektet er 
mengden vridde takelementer pga 
krummingen på bygget. Vridning av 
takelementene blir gjort på bygge-
plassen av Lett-Taks egne montører. 
Lett-Tak var først ute i Norge med 
vridning med sammensatte kompo-
nenter i 3D-modell. 

All kjernekompetanse internt har 
vært involvert i leveransen av dette 
bygget, og vi har testet elementet 
ytterligere for å sikre en trygghet 
i modulenes kvalitet tilfredsstiller 
bestillerens krav.

N Y H E T E R

HOLDER PÅ VARMEN!
Termografisk inspeksjonsrapport 

fra Kaiskuru Skistadion hvor Protan 

Takservice i Finnmark har stått for 

montasje av taket for Lett-Tak. 

Hensikten med inspeksjonen var å 

avdekke steder eller områder med 

trekk eller nedkjølte flater. Ut fra 

lekkasjemålinger og termografering 

viste testen at det omtrent ikke var 

antydning til trekk.

FORETRUKKET LEVERANDØR 
PÅ FLYPLASSER
Lett-Tak har inngått avtale med LAB 

AS om levering av 17 000kvm tak 

på Nye Flesland Flyplass. Produksjo-

nen starter første kvartal 2015, og vil 

pågå til etter sommeren. Erfaringen 

vi har fra andre lignende prosjekter, 

og da først og fremst på Gardermo-

en, med utbyggelsen av PIR Nord, 

medfører at vi er foretrukket som le-

verandør på flyplasser i hele Norge, 

og har bare de 2 siste årene deltatt 

på 4 ulike flyplassutbygginger med 

gode resultater.Illustrasjonsphoto: Nordic - Office of Architecture



LETT-TAKLETT-TAKMarkedets beste taksystemer  |  Lengst, Varmest, Lettest, Hurtigst12

Innovativ membranteknologi produsert 
i Norge for nordiske forhold

Tåler ekstreme påkjenninger uansett vær

Dokumentert lang levetid

Miljøvennlig

Protan er et norsk industrikonsern som utvikler 
og leverer takløsninger i verdensklasse. Spør 
etter Protan til ditt Lett-tak og les mer om oss på 
protan.no

PROTAN ER STOLT 
LEVERANDØR TIL LETT-TAK

  
  

  
  

Taket med 
lang levetid!
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KVALITET I HVERT LEDD 
OG SAMARBEIDSPARTNERE MED TYNGDE
LETT-TAK SYSTEMER AS VELGER SAMARBEIDSPARTNERE OG LEVERANDØRER 

KUN BASERT PÅ KVALITET. KUN DE BESTE KOMPONENTENE SKAL BENYTTES TIL 

PRODUKSJON AV VÅRE TAKELEMENTER.

DETTE GJØR OSS TROLIG TIL VERDENS STERKESTE TAK
Lastekapasiteten for tak-elementene er i forhold til vekter, byggehøyde og 
spennvidde enestående. Sammenlignet med andre lette bærekonstruksjoner 
er Lett-Taket i en klasse for seg.

PRODUKTUTVIKLING 
I TAKT MED MARKEDET
Vi styrker vårt markedslederskap 
ved stadig å oppgradere vårt pro-
dukt i henhold til markedets krav 
på: Styrke, holdbarhet, U-verdi, 
brannklasse, lyd og andre tekniske 
løsninger våre kunder til enhver tid 
har behov for. 

SINTEF TESTER
Våre bestillere ser klare fordeler ved 
at våre tester utføres av SINTEF, slik 
at de får den dokumentasjonen de 
trenger fra en godkjent prøvnings-
anstalt.  
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Vi er nå ferdige med utbyggingen 
av over 4.000 kvm produksjonslo-
kaler på Hegdal Industriområde i 
Larvik, der total byggemasse for vår 
produksjon oppgår til 22.000 kvm. 
Bygget er produsert i egen regi, 
med gode samarbeidsparter lokalt i 
Larvik. Vår nye linje vil medføre bed-
re produktivitet og større kapasitet, 
slik at vi kan serve våre kunder med 
kortere leveringstid enn det det har 
vært de siste 2 årene. 

På denne linjen har vi mulighet til å 
konstruere elementer med spenn opp 
til 18m, og vi ser frem til å levere de 
første elementene til våre kunder med 
denne elementlengden i 2015. Lett-
Tak har i dag kapasitet til å produsere 
300.000 kvm tak/år.

Allerede etter 6 mnd ser vi at produk-
sjonskostnadene er rimeligere på
større bygg med lav kompleksitet.

NY PRODUKSJONSLINJE PÅ 
OVER 4.000 KVM I LARVIK
BYGGET ER PRODUSERT I EGEN REGI, 

MED GODE SAMARBEIDSPARTNERE LOKALT I LARVIK.

VI ANVÄNDER STÅL 
MED KVALITET 
FRÅN RUUKKI
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Sikkerhetsrisikoen for montører ved Lett-Tak er gene-
relt større ved montasje på byggeplass. Derfor er det 
utarbeidet spesielle sikkerhetsregler ved slik montasje. 
De mest åpenbare risikosituasjonene opptrer i forbin-
delse med fall fra høyere nivå, og klemfare ved heising 
og plassering av elementer med kran. Ingen reiser på 
byggeplass uten å ha satt seg inn i følgende:

1. Sikkerhetsforskrifter, best. nr. 500 (Forskrift til 
arbeidsmiljøloven utgitt av arbeidstilsynet)

2. Taksikringsutstyr – Byggforskserien – A525.933 
(erstatter A535.319 Høsten 92)

3. Veiledning om personlig sikkerhetsutstyr.

RASK MONTERING AV TAKELEMENTER
LETT-TAK HAR PRODUKSJONSKAPASITET PÅ 300.000 M²/ÅR OG VI MONTERER CA 

1.200 KVADRAT-METER TAK PR DAG. VÅRE ELEMENTER MONTERES ALLTID AV EGNE 

SPESIALISERTE MONTØRER.
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LETT-TAK SYSTEMER AS

Adresse:  Hegdalveien 139, 3261 Larvik
E-post: firmapost@lett-tak.no
Telefon: 33 13 28 00

www.lett-tak.no
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