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Pressen

Kompletta tak från Sundolitt
– till bland annat Porsche Center Väst i Borås

är ett nöje att kunna berätta att det nu är
möjligt, säger Kristoffer Wallhall, regionansvarig på Sundolitt.
En av flera kunder som uppskattar helhetstänket är Bjarne Hägg, projektledare
på Engman Tak.
– Jag har jobbat med Sundolitts cellplastprodukter i tolv år och tycker att det

Bjarne Hägg på Engman Tak är nöjd med att
Sundolitt numera även kan leverera kompletta
isolerlösningar till kombitak.

Sundolitt gör nu en satsning inom takbranschen genom att bredda sitt
erbjudande med en helhetslösning skräddarsydd för respektive kund.
Ett bra exempel är Engman Tak.
Cellplast är i många fall en alldeles utmärkt
lösning för isolering av tak, och med fler
produktlösningar kan man nu erbjuda kompletta tak. Mängdberäkningar görs direkt
från ritningen och alla materialslag levereras
tillsammans på rätt dag.
– Vi erbjuder numera även mineralull i

50 mm underskiva och 20 mm board. Det
innebär att komplett leverans av ingående
material till taket kan sändas, både i form
av cellplast och mineralull samt även
plastfolie. Vi har jobbat med detta ett tag
eftersom kunderna ofta kräver att vi skall
kunna erbjuda en helhetslösning. Så det

funkar bra. Vi får dessutom all tänkbar hjälp
vid mängdberäkning och annat. Fördelen
med att nu kunna köpa allt från samma
leverantör är framförallt enkelheten med
en leverantör som tar ansvar för alla delar,
säger Bjarne.
Engman Tak är en stark aktör inom
takbranschen i västra Sverige. Bland annat har man levererat tak till Kulturhuset i
Borås, Åsikten i Nossebro (passivhus) och
Porsche Center i Borås.
Mer information:
Kristoffer Wallhall
070-588 77 82
kristoffer.wallhall@sundolitt.com

Fakta Engman Tak AB
Grundades: 1977.
Säte: Göteborg.
Omsättning: 52 miljoner kr.
Anställda: 40 personer.

ROT-kampanj för sockel och källarvägg
Behovet av att förbättra isoleringen på energislukande villor är fortsatt stort. I förra numret av SundolittPressen skrev vi om Villa Kyoto, en vanlig familjevilla från 70-talet som nu renoveras och isoleras och
därmed blir ett av Sveriges mest energieffektiva småhus.
Med rönen från Villa Kyoto har Sundolitt nu dragit igång en kampanj för att förbättra isoleringen
hos villor med tjälisolering och/eller isolering av källarväggar.
– Vi gör en satsning mot grund- och markentreprenörer där vi fokuserar på Sundolitts I-element, grundskiva i XPS och XPS dräneringsskiva, berättar Pernilla Lundgren, marknadskoordinator på Sundolitt.
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Bygg pool med Sundolitts KUB och XPS!

Färjenästerrassen tar
form PÅ Älvstranden
Torslanda Entreprenad är i full färd med
att bygga ytterligare ett parkområde i
Göteborg på uppdrag av Göteborgs
Park- & Naturförvaltning.
Färjenästerrassen är en svagt sluttande parkmiljö som anläggs ovanpå
befintliga parkeringsgarage på Västra
Eriksberg i Göteborg. Parken är belägen mellan Älvsborgsbron och Eriksbergskranen.
– Projektet har en budget på drygt
16 miljoner kronor och den totala ytan
är 9 500 kvm, säger Robert Landström,
platschef på Torslanda Entreprenad AB.
Sundolitt levererar drygt 5 500 kbm
cellplast till lättfyllning och dräneringsskivor. Cellplasten beräknas vara färdiglevererad innan semestern och projektet
som helhet vara färdigställt i november.
Förutom att Färjenästerrassen kommer att innehålla gräsytor, trädplanteringar, lekplats och promenadvägar,
med trappor upp till utsiktsplatser på
bergskanten, ingår också en effektbelysning av den västra bergväggen.
www.vastraeriksberg.se/
farjenasterrassen-tar-form/

Lagom till sommaren lanserar Sundolitt en
lösning för bygge av pool. Konceptet bygger på befintliga produkter ur Sundolitts
sortiment som man nu hittat ett nytt användningsområde för.
Med hjälp av KUB, poolduk samt XPSskivor, som läggs i botten, kan i stort sett
vem som helst bygga sig en pool för varma
sommardagar.
– KUB är väggblock som man likt lego
bara staplar på varandra, i lager på lager.
Man armerar kuberna och sedan gjuter man
betong. På så sätt får man en fast vägg som
är isolerad på båda sidor, säger Mikael Hagberg, säljare på Sundolitt.
Kampanjen som just startats hoppas man
ska generera en del i försäljning. Pooler
byggs idag på olika sätt och med olika material, och förhoppningarna är att Sundolitts
koncept skall bli ett av de vanligast förekommande i framtiden.
– Vi har redan fått kontakt med två stora
poolbyggare som är intresserade av vårt

I framtiden skall, förhoppningsvis,
de flesta bada i pooler som byggts
enligt Sundolitts koncept.

KUB-system. Dessutom har vi fått bra respons från en handfull mindre poolbyggare
som ser potentialen, berättar Mikael.

Poolbildspel steg för steg
Emil Syrén, teknisk utvecklare på Sundolitt, har gjort ett enkelt bildspel som steg
för steg visar hur man bygger en pool
med hjälp av KUB – en enkel och effektiv
uppbyggnad. Se mer på:
www.sundolitt.se/om-oss-/filmer/
kub-pool-byggd-pa-makadam

Fler och fler fisklådor till Fiskhamnen
Sundolitts arbete med att bearbeta
fiskeindustrin i Fiskhamnen i Göteborg
fortsätter. Kampanjen bygger på att
fiskgrossister kan beställa mindre
kvantiteter
av fisk-lådor per
tillfälle och
att Sundolitt levere-

rar med egen bil 1–2 gånger per vecka.
– Vi har kommit igång bra och flera företag i Fiskhamnen ser nu fördelarna med
våra regelbundna turer och köper EPSlådor av oss i princip varje vecka. Dessutom pågår ”provbeställning” från ytterligare fiskgrossister, säger Mikael Hagberg
på Sundolitt, som hoppas mycket på dessa
företag och att de successivt kommer att
lägga nya beställningar. Generellt gäller att

Mer information – www.sundolitt.se

många av företagen ser mycket positivt
på fisklådor av EPS, och att man nu också
får tillgång till en bra logistisk lösning.
– Det är nog möjligt att få fler företag
att börja handla av oss och vi har nu god
inblick i de flesta fiskföretagen i Fiskhamnen. Att förändra ett företags rutiner görs
ju inte på någon månad utan det är ett arbete på lång sikt. Känslan är dock att vi är
på god väg, säger Mikael vidare.

