Takk til våre
samarbeidspartnere!

Vi arrangerer turer til de viktigste messene
og utstillingene i Europa.
Våre reisetilbud finner du på www.messereiser.no
Ta kontakt: post@messereiser.no
Tel. 32 21 71 90
Fax. 32 21 71 99

Messereiser AS
Landfalløya 26, 3023 Drammen

Vi leverer komplette løsninger
til blikkenslagerfaget
TAK - FASADER - VENTILASJON - MASKINER - VERKTØY

Alt i blikkenslagerutstyr
Rosenholmveien 15, 1252 Oslo
Tlf: 23 19 15 50 - Fax: 23 19 15 51
E-post: firmapost@roaldsonn.no
www.roaldsonn.no

Strømsveien 325
1081 Oslo
Telefon: 22 90 97 90
Telefaks: 22 90 97 91

Døgnvakt : 22 90 97 90

Blikkenslagerarbeid & Taktekking
www.citytaktekking.no
eMail: citytak@online.no

Tak med særpreg

Bergsliensgate 1
Kobber båndtekking på mansarder og flate tak.
Ny teglstein på takflater mot gårdsside; rød, uglasert stein,
type Narvik VHV.
Kobber takrenner og nedløp.

Markveien 12
Rød, uglasert teglstein, type Koramic Pottelberg mod. 401.
Sinktekking + beslag, takrenner og nedløp i sink.

Kjelsåsveien 29 A
Glasert teglstein, type Koramic Narvik VHV.
Takrenner, nedløp og beslag i plastbelagt stål.

Ekeberg I & II (Valhallveien)
Rød, uglasert teglstein, type Koramic Pottelberg
flat, mod. 44.Takrenne, nedløp og beslag i sink,
totalt ca. 5000 m2 tak.

Ammerudveien 111-113
Isola Shingel, type S.
Alle beslag, takrenner og nedløp i plastbelagt stål.

Nordstrandveien 25
Skifer fra Otta, type Pillarguri, 8”x14”, rektangel med
rustinnslag.Tårn, beslag, takrenner og nedløp i sink.

Oslo Katedralskole
(Katta)
Skifertekking, tils. ca. 1200 m2, type
12”x18” Alta lappstein. Sinktekking
på tils. ca. 800 m2. Beslag, takrenner
og nedløp i sink. 4 stk løkkupler med
tilbehør er tekket med kobber.
All tekking og beslag er utført som
taket var opprinnelig.

City Taktekking as ble grunnlagt i 1951
Firmaet har i hovedsak vært engasjert i rehabilitering av eneboliger, rekkehus og bygårder, samt
offentlige bygg som skoler og kirker. Vi har også en del oppdrag innenfor nybygg og ombygginger.
Vi er rundt 20 ansatte, og som en av meget få bedrifter innen faget, har vi kvinnelig leder.
City Taktekking as er en av Oslos største aktører innen rehabilitering av alle typer tak.
Vi tar små jobber like alvorlig som de store. Alle våre kunder kan føle seg trygge på at vi
gjør fagmessig og grundig arbeid.

Du er velkommen til oss!

