firmaprofil af tagxperten

tagmaling i flere
Vi har arbejdet med
, hvad der holder.
generationer og vi ved
de bedste produkter,
Derfor bruger vi kun
rflade og beskytter
som giver en flot ove
r.
mod revner og sprække
lv malingen, og
Dengang blandede vi se
helt fra bunden.
vi lærte håndværket
man af
Den bedste maling fik
med farvepulver
kærnemælk blandet op

Flemming Teut
– manden bag håndværket

I dag får vi kun vores materialer fra de bedste
Lige siden 1954 har jeg været med til

leverandører. Jeg ved nøjagtigt, hvordan de

at isolere og lægge tag på gårde og huse

skal føles for at være helt rigtige, for jeg har

overalt på Lolland-Falster og Sydsjælland.

lavet det, siden jeg var knægt.

Min far kørte allerede som ung fra gård til
gård, ligesom så mange andre, der solgte

En gang imellem kører jeg en tur rundt og

redskaber, sleb sakse og knive eller tog

ser på nogle af de tage, vi har lavet gennem

arbejde fra dag til dag på gårdene. Jeg og

tiderne – på Lolland-Falster, Sjælland og i

min bror sad i min fars varebil og ventede

resten af Danmark. Her har både min far og

i førerhuset. Kom han ud efter to minutter,

jeg malet og repareret tage gennem mange

kørte vi videre. Gik der 10, så vidste vi,

år. Hvis det stadig holder, så er det godt

at vi skulle om bagved og sidde og vente i

håndværk.

timevis, for så skulle far op at arbejde på
gårdens tagrygge.

Det er det, vi lever af og lever for i
TagXperten. Her kan du møde nogle af vores

Senere kom jeg selv med på tagene. Vi var

kunder og læse om, hvad vi laver i dag. Som

som cirkusartister, der klatrede rundt på de

du vil se, er det næsten det samme som i

skrå teglsten, mens vi arbejdede os frem over

1954 – bare uden kærnemælk!

det gamle tag, så det blev som et funklende
nyt. Dengang blandede vi selv malingen, og vi
lærte håndværket helt fra bunden. Den bedste
maling fik man af kærnemælk blandet op med
farvepulver.

Fakta:
TagXperten ligger på Aarhusvej 21, 4800 Nykøbing Falster.
Virksomheden blev startet i 2000 af Flemming Teut, der også i dag er
daglig leder. Flemming Teut har haft egen virksomhed siden 1987.
TagXperten beskæftiger mellem to og seks håndværkere og det er
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Flemmings kone Bente, der passer bogholderiet.

fakta om tagxperten

Varme giver hygge
Isolering og
energivejledning

miljøvenlige produkter, der kan holde i rigtigt
Hos TagXperten handler isolering ikke om

mange år.

teknik. Det handler om at skabe varme stuer

Derfor laver vi også en beregning af, hvilke

og et godt og sundt indeklima. Vores fokus

områder i huset, det bedst kan betale sig at

er derfor på, hvordan vi kan skabe det bedst

sætte ind overfor, og hvornår løsningen vil

mulige indendørs miljø for dem, der skal bo og

have tjent sig hjem.

leve livet der. Det kan gøres på mange måder,
og derfor har vi uddannet personale fra ener-

Vores erfaring er, at mange kan tjene

givejlederuddannelsen på Teknologisk Institut.

udgifterne til isolering ind på tre år og spare
op til 50% på varmebudgettet. Og hvad der er

Vi arbejder med papirisolering til loft, hul

endnu bedre er, at hyggen og varmen breder

mure, krybekældre og etageadskillelser.

sig fra dag ét og de kolde vinde ved gulv,

Flamingogranulat og flamingokugler både

vinduer og vægge hurtigt bliver til lun hygge.

med og uden lim bruger vi alt efter, hvad der
passer bedst til den pågældende løsning.

Løsningen står altid i forhold til de fordele,
som den forventes at give – både som varme

Fordelene ved alle vores løsninger er, at det er

om fødderne og overskud i varmeregnskabet.

Thermografirapport: Vi kan lave en thermografirapport af varme- og kuldeudstråling fra huset.
Hulrum og krybekældre: Med de seneste blæsemaskiner fra USA kan vi isolere i svært tilgængelige hulrum og krybekældre med både papir, kugler og sprayteck.

Gratis
energivejledning
Få en grundig energitest og en vurdering af energiforbedringer af
din ejendom. Energitesten indeholder en fuldstændig gennemgang
af bygningen og en plan for energiforbedringer, varmeforbrug samt
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muligheder for lån og tilskud.

kunderne fortæller om tagxperten

”

Simon Amnitsbøl, Bregentved Gods:

En aftale er en aftale

I vores mange, ældre huse kan det være en
På Bregentved Gods, hvor jeg er bygning-

udfordring at finde de rigtige løsninger, som

sansvarlig, har vi omkring 170 bygninger,

både holder på varmen og passer til de oprin-

der skal vedligeholdes. Vi har derfor også

delige materialer.

mange forskellige håndværkere og samar-

..Jeg får kun de svar, som Flemming er

bejdspartnere, men desværre er det ikke

Jeg har også brugt Flemming Teut som

100% sikker på. Hvis han er i tvivl, går

altid en god oplevelse.

sparringspartner. Flemming er uddannet

han hellere hjem og undersøger sagen

energivejleder, og jeg har lavet en del energi

først, inden han udtaler sig...

I 2009 havde vi en lade, der skulle renoveres,

beregninger, så på det punkt kan vi bruge

og da jeg ikke var helt tilfreds med vores

hinanden. Jeg får kun de svar, som Flemming

tidligere samarbejdspartner, gik jeg på nettet

er 100% sikker på. Hvis han er i tvivl, går han

for at se, om jeg kunne finde et nyt alternativ.

hellere hjem og undersøger sagen først, inden

Jeg ringede til TagXperten og dagen efter stod

han udtaler sig. Det kan jeg rigtigt godt lide.

Flemming Teut her. Det er jeg rigtig glad for

Så i fremtiden, når en af vores lader eller huse

i dag. Han er bundærlig og 100% til at stole

skal vedligeholdes, behøver jeg ikke mere gå

på. En aftale er en aftale. Flemming kommer

på nettet for at finde en tagekspert; ham ved

jævnligt for at tjekke, at det hele går, som det

jeg godt, hvor jeg skal finde.

skal.

Fakta:
Hvad har vi fået lavet?
Renovering af gammel lade med asbestplader. Afrensning og maling
af flere tage samt overstrygning. Efterisolering af udlejningshuse.
Rådgivning omkring isolering.
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kunderne fortæller om tagxperten

”

Jakob Kruse, AutoCentro:

En handel skal være god
for begge parter

og Alfa Romeo. Men der er ikke noget af det,
Vi har samarbejdet med Flemming Teut i

vi har foreslået, som ikke er blevet til noget

snart 20 år. Det startede i vores afdeling i

i samarbejdet med TagXperten. De har lagt

Rødby og da vi senere åbnede i Nykøbing

tagpap på dele af taget, der er blevet isoleret

Falster, var det helt naturligt at spørge

og nogle steder skulle nyt tag føjes sammen

TagXperten, om de ville være med til at

med det gamle.

renovere tagene på bygningerne.
Nogle gange laver underleverandører dele af
Vores beliggenhed på havnen er jo helt fan-

arbejdet, men det er ikke noget, vi mærker

tastisk, men bygningerne var i dårlig stand.

noget til. Det er altid Flemming, vi taler med,

Så alt skulle renoveres og ikke mindst var

og han er garant for, at tingene bliver leveret

det en udfordring at få de gamle og de nye

ordentligt og til tiden. Han har et kæmpe

bygninger til at hænge sammen både æstetisk

netværk, og han anbefaler kun dem, som

og teknisk.

leverer samme gode kvalitet og indstilling til

...vi kan godt få nogle vilde ideer her,
for vi skal jo danne ramme om både
Fiat, Kia og Alfa Romeo. Men der er ikke
noget af det, vi har foreslået, som ikke
er blevet til noget i samarbejdet med
TagXperten.

tingene, som han selv. Han ved, at en handel
Alt kan lade sig gøre, når man samarbejder

skal være god for begge parter. Og det har den

med TagXperten. Flemming Teut er sådan en,

indtil videre været i 20 år, hvor vi har valgt

som ser mulighederne i stedet for begræns

ham igen og igen.

ningerne. Vi kan godt få nogle vilde ideer her,
for vi skal jo danne ramme om både Fiat, Kia

Fakta:
Hvad har vi fået lavet?
Isolering og tagpap på bygninger i afdelingen af AutoCentro på
havnen i Nykøbing Falster. Løbende renovering af afdelingen i Rødby.
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kunderne fortæller om tagxperten

”

Svend Ove Rasmussen, Vesterhave:

...Flemming kom med det samme og
kiggede på det, og inden for et par
dage var hans folk i gang med at rette
op på det, som de forrige havde lavet.

Branden på
Vesterhave

samme og kiggede på det, og inden for et par
For et par år siden havde vi desværre en

dage var hans folk i gang med at rette op på

brand her på Vesterhave. Det gik ud over

det, som de forrige havde lavet. I stedet for

en tilbygning, der blev totalskadet og

at lave et undertag understryger de taget, og

skulle rives ned. Vores forsikringsselskab

det er helt tydeligt, at det bliver rigtigt nu.

udpegede en byggerådgiver og entreprenør,

Bygningerne er fra 1915, så man skal gøre

der satte de forskellige håndværkere på.

tingene ordentligt for at det hænger sammen.

Desværre kunne dem, der skulle lave taget,
ikke finde ud af det.

Her kan vi se, at det bliver rigtigt og at der
sker noget. Flemming kommer næsten dagligt

Det skulle kun tage fire måneder, men her to

og tilser, at det bliver gjort rigtigt, og hvis

år efter, er det stadig ikke færdigt. De lavede

der er problemer med noget, ordner han det

en masse fejl og først sent fik jeg bygherren

med det samme. Så nu er vi endelig ved at

til at indse, at det var noget møg, der blev

være færdige og det er en kæmpe lettelse.

lavet.

Taget bliver flot og kan sikkert stå i hundrede
år, ligesom det har gjort inden branden på

Da jeg endelig fik lov at skifte leverandør,

Vesterhave.

havde jeg en håndværker, der anbefalede
TagXperten. Flemming Teut kom med det

Fakta:
Hvad har vi fået lavet?
300 m2 bygning var totalskadet efter brand og skulle dernæst rettes
op efter dårligt håndværk. Taget er blevet understrøget og føjet
sammen med de ældre bygningers tage.
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fakta om tagxperten

kunderne fortæller om tagxperten

Knud Erik Børgesen,
Bandholm

Gør huset pænt både
ude, inde – og oppe!
Vi afrenser og maler
alle typer tage

Vi blev taget
ved næsen
af en tagmand

Til sidst fik vi et brev fra dem om, at firmaet

al mos, snavs og alger. Herefter grundes hele
Taget på dit hus er udsat for det danske

taget med en beskyttende grunder og taget

Vi bor på en lille, lukket vej, hvor der lig-

vejrs luner året rundt. Vinden gnaver, mosset

males i præcis den farve, kunden har valgt.

ger fire huse. For nogle måneder siden fik

gror og vandet finder vej gennem revner og

var lukket.

vi alle sammen en lille folder og en opring-

Så var gode råd dyre. Vi stod med tre huse,

Alle kanter males med pensel mindst to gange

ning fra en, der ville ordne vores tage på

der så forfærdelige ud, og vi havde alle tre

huset i rigtigt mange år, og med den rette

og området omkring taget afdækkes. Når vi

én gang.

mistet vores penge. Jeg blev anbefalet at

vedligeholdelse kan vi både beskytte det og få

har forladt stedet, er det eneste tegn på, at

det til at se ud som nyt, uden at det koster en

vi har været der, et funklende tag, der er klar

Vi skulle betale første halvdel, inden han gik

og så på det allerede samme dag. Næste dag

”bondegård”.

til at modstå vejrets brutale behandling – og

i gang og anden del, når han var færdig. Det

havde vi hans folk oppe på vores tage, og

huset, der er pænt både ude, inde – og oppe!

var så billigt, at tre af os blev enige om at

to dage senere var alt blev afrenset i bund,

gennemgår taget grundigt, spænder skruer,

sige ja. Men det skulle vi aldrig have gjort.

algebehandlet og malet. Nu har vi de flotteste

reparerer skadede tegl og plader og fjerner

Han indkasserede pengene og sendte nogle

tage alle sammen. Den fjerde nabo har efter

folk op på vores tage. Men det, de afleverede,

at have set resultatet besluttet, at han også

var værre end før de begyndte. Tagene blev

vil have ordnet sit tag. Og vi er ikke i tvivl

meget dårligt afrenset og så herrens ud. Så

om, hvem vi anbefale!

sprækker. Alligevel kan et godt tag ligge på

En totalrenovering begynder fra bunden. Vi

Fakta: Vi renoverer asbesttage, tegltage, betontegl, skifertage, ståltage og stålplader

ringe til Flemming Teut, og han kom herud

skete der ikke mere, og da vi rykkede for at de
skulle lave arbejdet færdigt, svarede de ikke.

Fakta:
Hvad har vi fået lavet?
Rettet op på dårlig afrensning.
Algebehandling og maling af tagene på tre parcelhuse.
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fakta om tagxperten

Over- og
understrygning af
tegltage

Andre steder bygges førstesal på ældre huse
Gamle lader og bygninger er ofte udrustet med

og etagen udnyttes helt til kip. Her kan vi

et solidt tag, men undertaget bliver porøst og

overstryge tegltaget, så det holder på varmen.

falder ned. Her kan TagXperten banke det løse
ned og bygge et nyt undertag, der fornyer
bygningens levetid.

Fakta: En total tagrenovering kan holde i 12-15 år.
Algebehandling kan gentages med 2-3 års mellemrum alt efter, hvor udsat huset er
for algeangreb.
Fakta: Vi har arbejdet med tagmaling i flere generationer og vi ved, hvad der holder.
Derfor bruger vi kun de bedste produkter, som giver en flot overflade og beskytter mod revner og
sprækker.

Fakta:
Hér har vi været...
Hér og mange andre steder i og uden for landet er der flere gode
historier om TagXperten.
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Bertram Kommunikation + Martin Ørsted Grafisk Design

TagXperten
- tæt og trygt

Tæt fordi vi isolerer og reparerer utætheder ved tag, hulmure og krybekældre.
Trygt fordi du kan regne med, at en aftale med os holder til både tiden, kvaliteten og prisen.
Mød vores kunder her i magasinet og læs om, hvad vi har lavet for dem.

Aarhusvej 21
4800 Nykøbing Falster
Telefon 5444 1890
Mobil 2944 8884
teut@teut.dk
www.tagxperten.dk

- tæt og trygt

