
Designtak
Designtak i Småland AB –  
störst  i Sverige på entrétak. 
Entrétaken med sin unika  
aluminiumkonstruktion ger 
lång livslängd med minimalt 
underhållsbehov. Företaget 
omsätter cirka 20 miljoner och 
har 13 anställda.

Läs mer på:  
www.designtak.se

E fterfrågan på glastak är stor. 
Därför lanserar Designtak nu nya 
takmodeller i den redan befintliga 
kollektionen ”Easy Collection”. 

Designtak har valt att utveckla sortimentet 
med ett nytt djupare glastak.

De tidigare taken i ”Easy Collection” har 
ett maxdjup på 800 millimeter medan 
den nya modellen, som heter ”Delta”, finns 
i 1000 respektive 1200 millimeter. Taken 
finns sedan i tre olika bredder; 1500, 2000 
och 2500 millimeter. Konsolerna till Delta- 
taket erbjuds i svart, silver, vit och polerad 
rostfritt. Syftet med Easy Collection är att 
erbjuda lite enklare tak som kunden själv 
får mixa ihop.

Fördelen med ett glastak är såklart att 
det smälter in mer i fasaden. Så är man 
inte ute efter att entrétaket ska synas 
på långa vägar eller ta för mycket fokus 
så är Delta från Designtak ett ypperligt 
alternativ.

Efterfrågan på bredare och djupare 
skärmtak till verandan är också stor. Hos 
Designtak finns numer två olika modeller 
och därmed täcks efterfrågan både med 
ett enklare tak och ett modernare som 
passar de flesta hus. Dessa finns dessutom 
i flera olika färger så att man kan sätta 
personlig prägel på sitt hus.

Taken erbjuds för tillfället i 3 olika  
storlekar: 6000 x 2000 mm, 5000 x 
2000 mm och 4000 x 2000 mm och är 
utrustade  med hängränna och stuprör. 
Underkonstruktionen är i vit högblank 
aluminiumplåt men kan även förberedas 
för träpanel. Även till dessa tak finns 
infällda LED-spotlight som tillval. Dess- 
utom stödstolpar antingen vitgrundade 
eller tryckimpregnerade.

Skärmtaken har låg vikt, endast cirka 
150 kg plus hängrännor och är enkla att 
fästa i väggen. Ritningar till alla tak är 
enkelt att ladda hem via BIMObject på 
Designtaks hemsida .

Porch Hi  ed.

DESIGNTAK

Efterlängtade nyheter 
hos Designtak

TEXT OCH BILD:  DESIGNTAK

Efterlängtade nyheter i Designtaks redan stora  
sortiment är djupare tak i glas och skärmtak till verandan.
Annons

G enom årens lopp har Kuben 
Ventilation konstruerat en 
mängd olika typer av ventila- 
tionsaggregat. Den senaste 

innovationen heter Kuben 550AW, ett 
aggregat för villabruk som kombinerar 
ventilation, värmepump, tappvarmvatten, 
luftvärme och radiatorvärme eller golv- 
värme i ett och samma aggregat. Som till- 
val kan man även få integrerad  kyla för 
sommarperioden. En innovativ lösning 
som vi är helt ensamma om.

– Att kombinera flera olika branscher 
och produkter till ett enda köptillfälle 
medför många fördelar. Som villaägare 
har man annars separata lösningar för 
vatten, värme, ventilation och kyla med 
olika leverantörer och olika garantiavtal – 
något man slipper med vår lösning, säger 
Staffan Berg, vd för Kuben Ventilation.

Vi har alla befunnit oss i olika rum med 
dålig ventilation. Bristfällig luft kan snabbt 
göra att man känner sig hängig och trött, 
men det kan också föra med sig allvarli- 
gare konsekvenser, som astma och allergi.

Undersökningar har dessutom kunnat 
visa att förbättrad ventilation innebär redu- 
cerade vårdkostnader, flera arbetsdagar 
genom mindre sjukfrånvaro, bättre arbets- 
prestation och lägre personalomsättning.

Bullerstörningar påverkar också hälsan 
negativt. Ventilationsutrustning är ofta 
ganska högljudd, vilket Kuben jobbar 
aktivt med att minimera.

– Vi är världsunika på den fronten. När 
många andra tillverkare först nu börjar 
mäta decibel A är vi redan i full färd med 
att mäta decibel C (lågfrekvent buller) på 
våra ventilationsaggregat.

Aggregaten har dessutom en hög energi- 
återvinning och de aggregat som har in-
byggd värmepump är extremt energisnåla 
och således mycket klimatsmarta.

– Bland annat bygger vi in marknadens 
effektivaste luft/ vattenvärmepump i 
våra aggregat. Dessa drivs med det abso- 
lut senaste, mer effektiva och mycket  
miljövänligare kylmedlet R32. Alla våra 
ventilationsaggregat har energieffektiva  
EC- fläktar som inte genererar någon 
förlust av värme. Vi har också sett till att 
ventilationsaggregaten inte har så många 
rörliga delar överhuvudtaget, för att på så 
sätt hålla nere servicebehovet. Allt detta 
bidrar till att vi har toppresultat när man 
mäter ventilationsaggregatens livscykel- 
kostnader, säger Staffan Berg.

KUBEN
VENTILATION

Bra ventilation 
är viktig för hälsan

TEXT OCH BILD:  KUBEN VENTILATION

Luftkvalitet är en avgörande faktor för hur vi mår. 
För att luften ska vara bra så krävs effektiv ventilation. 
Det vet man på Kuben Ventilation, som utvecklar innovativa 
lösningar som både är tystgående och energisnåla.

Annons

Ett glastak 
smälter in 

mer i fasaden. 

Staffan Berg, vd för 
Kuben Ventilation. 
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