
Använd
mobilen

Som auktoriserad Grön-Fri entreprenör utför vi arbetet – 
vilket innebär en trygghet för dig. 

Med rätt kunskap om produkt, utrustning och hjälpmedel 
gör vi ett effektivt och kvalitetssäkert arbete.

Hanteringen med kemikalierna sker med största
miljöhänsyn och gällande normer om 

säkerhet och personligt skydd följs. Vi lämnar
offert utan kostnad och i de flesta fall

besöks objektet så att omfattningen och
åtgärd kan bedömas.

Välkommen att kontakta oss!

Vi är experter, låt oss göra jobbet.

Vi tar bort alger,
mossa och lav

på ditt hus!
Alger, mossa och lav blir allt vanligare på våra 

tak och fasader. Det stora problemet med denna 
påväxt är att den misspryder och kan förstöra hela 

intrycket av fastigheten.

Påväxten binder dessutom fukt, i värsta fall kan 
det leda till att takpannor och tegelfasader vittrar 

sönder eller att träfasaden får rötangrepp. 
När väl påväxten har etablerats växer den i en allt 

ökande takt. 

Men det finns en lösning den heter Grön-Fri. 
Som auktoriserad entreprenör hjälper vi dig att få

rena tak och fina fasader.

Vi kör med fasta priser på Mitt Tak, så det tillkommer inga 
kostnader utöver det som finns på offerten som vi lämnar till er.

Det är samma priser oavsett lutning på tak som gäller. 
Priset kan variera något i samband med mängden påväxt på ert tak.  

PRISEXEMPEL 150 KVM 
Rengöring / Taktvätt
Påläggning av medel
ROT-avdrag

Din faktura

3 300 
4 500 
2 775 

5 025

-

www.mitt-tak.se
info@mitt-tak.se

Mobil +46 72 313 86 05
Kontor +46 31 788 02 08

Företaget innehar F-Skattesedel Orgnr: 9002103365

Alströmergatan 2 
411 01 Göteborg
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ROTAVDRAG
Spara 50% av arbetskostnaden

Putsad fasad med angrepp av rödalger.
4 månader efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete.

Tak av betongpannor med angrepp av alger och lav.
2 år efter behandling av Grön-Fri. Inget efterarbete.

RING OSS REDAN IDAG 
031 - 788 02 08

(ink moms)

ROTAVDRAG

50%
TILLBAKA PÅ 

ARBETSKOSTNADEN

Ring 
redan idag! 

031-788 02 08

skottning
SNART ÄR VINTERN HÄR 
- ANLITA OSS FÖR

VI GILLAR 
NÖJDA KUNDER

DÄRFÖR GÖR VI 
ALLTID ETT BRA JOBB

Service bil tillkommer – vi tar endast betalt för den tiden vi skottar. Minimum debitering 
utan avtal är 4h totalt.  50% rabatt för privatpersoner, som dras av direkt på fakturan via 
RUT-avdraget: För snöskottning gäller samma regler som för andra hushållsnära tjänster, 
som till exempel städning. Därför har privatpersoner, som anlitar professionell hjälp med 
snöröjningsarbete, rätt till RUT-avdrag.

Tjänster inom snöskottning
 • Snöskottning av alla typer av tak

 • Skottning och sandning av gångvägar, gårdar och uppfarter

 • Borttagning av istappar

 • Jour och akutuppdrag

 • Snöröjning av industritak

Priser utan avtal
Debiteras per person och arbetad timme. Vi arbetar alltid snabbt och 
e� ektivt så ni får valuta för timpriset. Samtliga priser inklusive moms.

 • Snöskottning av tak. 750kr/h

 • Snöskottning av industritak. 550kr/h

 • Istappsborttagning. 650kr/h

 • Skottning av garageuppfart och gårdar. 550kr/h

 • Jourpris efter 18.00 samt helger och röda dagar. 850kr/h


