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Hent siden om hvorfor færdige kviste til stråtag er en fornuftig løsning i pdf format for 

udskrift, 

gem til disk 

vedhæftning i mail

Hvorfor vælge en færdig kvist til stråtag ?

Bemærk: Hvis kvist/stråtag allerede er bygget udvendig, vil det være nødvendigt at fortsætte med kvist elementer.
Læs nærmere med et klik på dette link

Vi fremstiller færdige kviste, fordi det er den eneste mulighed for at opnå:

Kvalitet:

gipsbue lysningen er tæt rundt om vinduet, selv om vinklen mellem gips og vindue ændres rundt langs vinduet 
------ - tæt mellem vindue og dampspærre/gipsbue

gipsbuen er oval, så den følger tæt rundt langs de runde vinduer

"rigtige" spartelkanter i gipspladesamlinger, der sikrer at malerens arbejde bliver billigt og finish'en i top

veltilpasset isolering - det er ikke muligt at isolere kvisten rigtigt indvendigt fra 
og udvendigt fra er det for besværligt til, at det normalt bliver gjort optimalt

faste samlinger, der giver styrke 
og stivhed 
- minimerer risikoen for revner i 
gipssamlinger

stråtaget udvendig får størst mulig hældning (holdbarhed) samtidig med at afstanden til mønningen holdes
optimal

kvisten er gennemtænkt før den fremstilles 
------- ingen ad hoc løsninger på problemerne

kvisten er fremstillet under gode arbejdsforhold, hvor æren ved godt arbejde er i højsædet 
------- vejrforhold og arbejdspladesens udformning påvirker ikke kvaliteten af arbejdet

tækkemanden løser tækkeopgaven, uden at skulle tage hensyn til tømrer- og malearbejde indvendigt

Individuel udformning:

design efter ønske

gipsbuen skærer skråvæggen, hvor kunden ønsker det (f.eks under -, mellem -, over hanebånd eller højere oppe)

dybden på vinduesplade kan vælges frit 
------- f.eks fuld bredde ud af skråvæg eller indhak, så man kan gå ind i vindueslysningen

stråtaget formes, så kvisten ikke ligner et rør, der stikker ud af taget

designet er gennemtænkt og afpasset de funktionelle egenskaber 
------- kendt før køb og ens for alle kviste på huset

Brugsegenskaber:

mulighed for at vælge vinduer, der kan pudses indefra

Sikkerhed:

brandsikring og isolering under vinduesplade

redningsåbning, der fungerer efter taget er færdigt 
------ - (tit belastes vinduet af taget, så lodposten - stolpen midt i vinduet - ikke kan fjernes, og dermed virker redningsåbningen ikke)

Pris:

billigste totalløsning - og ingen overraskelser i det indvendige tømrer- og malerarbejde

Byggestyring:

hurtig montage - kort tid med åbent tag, hvilket giver hurtigere byggeri og mindre problemer med regnvejrs perioder

en glad tømrer, der ikke skal bikse med en 75-100 kg tung gipsbue - der ikke er til at holde på, få op på loftet eller trække på plads omkring vinduet
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