
Det är klokt att se över sina tak och investera på lång sikt,  
ett beslut som Markaryds Industribyggnads AB, MIBAB, gjort. 
Att göra punktinsatser och lappa ett tak som läcker hjälper 
för stunden. Men snart kan det vara otätt någon annanstans, 
vilket ofta blir ett dyrbart avbrott i kärnverksamheten. Ett stort 
problem förutom vatten är energiläckage, ett många gånger 
förbisett faktum. 

Med en kombination av Täta Tak med Derbigum och tilläggs-
isolering sänks energiåtgången radikalt och miljöbelastningen 
av naturen minskas. Dessutom blir det ett behagligt inomhus-
klimat och störande buller dämpas. 

Ett tak som är bekymmersfritt under lång tid kostar självklart 
mindre för varje år. Ligger det tätt i 25-30 år och det även blir 
tilläggsisolerat får du dessutom reducerade energikostnader  
– kalkylen blir ännu bättre. Så är det när du väljer Täta Tak 
med Derbigum och Paroc tilläggsisolering. 

TÄTA TAK MED DERBIGUM 
OCH PAROC TILLÄGGSISOLERING
         – EN INVESTERING SOM LÖNAR SIG

www.markarydstak.se     Telefon: 0433- 716 18

Konstruktionstyp  Låglutande tak
Isolertjocklek  120 mm
Uppvärmningskostnad  1.00 kr/kWh
Isoleringsyta  2.000 kvm
Besparingar per kvm  42 kr/kvm/år
Total energibesparing/år  83.200 kr/år

Gör din egen beräkning på www.markarydstak.se

Spara energi med hjälp av 
TäTa Tak med derbigum  
och paroc TilläggS-
iSolering – vänligT  
både för plånboken  
och miljön.

  Vi har övergripande valt Derbigum när
   det gäller industritak, sedan säkert 20 år
tillbaka på våra fastigheter både i Strömsnäsbruk 
och i Markaryd. Våra tak ska vara täta och under-
hållsfria. Dessutom vill vi ha en tilläggsisolering 
som minskar energiåtgången. Att det blev Derbigum
och Paroc var naturligt, vi är mycket nöjda med
detta sedan tidigare. Vi räknar med att minska
energiåtgången rejält med den nya tilläggs-
isoleringen. 
– Under alla år när vi lagt Derbigum på våra tak
har samarbetet varit väldigt bra med Markaryds 
Tak, som utfört jobbet. Har det någon gång upp-
stått problem, har det varit lätt att lösa. Det är 
värdefullt att ha en lokal entreprenör.
Jan-Erik Svensson,  
VD Markaryds Industribyggnads AB, MIBAB. 

Beräknade besparingar på 2.000 kvm tak

TäTa Tak med 
derbigum

MIBAB 
valde Täta Tak 

med Derbigum och 
Paroc tilläggsisolering 
på Konecranes reserv-
delslager i Markaryd, 

med 2.100 kvm 
takyta.
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Skydda verksamheten i lokalen med ett tak som ligger
tätt och tryggt i 25-30 år. Satsa också på tilläggsiso-
lering, då minskas energiuttaget och miljön sparas. 
Med Derbigum Tak och Paroc tilläggsisolering får du 
ett i stort sett underhållsfritt tak med en långsiktig trygg 
funktion. Dessutom blir inomhusklimatet behagligt och 
störande buller dämpas. 

  Vi gjorde takomläggningar på alla våra   
  byggnader i samma område i Nässjö när vi 
ändå var igång, dessutom på en del andra byggna-
der som Granngården och Brandstationen. Vi isolera-
de med Paroc och bytte till Derbigum på sammanlagt 
11.000 kvm. Allt blev gjort på 1.5 år. 
 Det förekom tidigare läckage från en del av våra 
tak. Med isoleringen fick vi bort energiläckaget och 

ETT TÄTT OCH  
ENERGIKLOKT TAK 

MED HJÄLP AV TÄTA TAK MED DERBIGUM 
OCH PAROC TILLÄGGSISOLERING
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TäTa Tak med 
derbigum

TäTa Tak med derbigum och paroc 
TilläggSiSolering – en oSlagbar kombinaTion

11.000 kvm 
med Derbigum  
Tak och Paroc 

tilläggsisolering 
– SML Fastigheter 

satsade  
stort. 

med Derbigum blev taken täta och underhållsfria. 
Ett tydligt resultat var Granngården som innan om-
läggningen vintertid hade fullt av i istappar under 
takrännorna. Denna vinter fanns det inte en enda. 
 Vi passade också på att under reparationerna 
ta bort uttjänta ventilationstrummor och liknande, 
så det blev så få takgenomföringar som möjligt. 
 Som förvaltare av fastigheten har vi glädje av 
att ha tak vi kan lita på. Sedan 20 år tillbaka har 
vi lagt Derbigum på våra byggnader. De är fortfa-
rande bekymmersfria tak. Därför var det ett lätt val 
när vi gjorde denna storsatsning. Markaryds Tak har 
gjort ett utmärkt jobb, vi är mycket nöjda. 

Jan-Erik Falk, 
förvaltare SML Fastigheter i Nässjö.

• Täta Tak med Derbigum
• ligger tryggt 25-30 år
• har högsta brandklass
• har 10+5 års garanti
• har ISO 9001:2000 certifikat
• är P-märkt av SITAC
• kräver minimalt underhåll
• kan återvinnas helt
• är ett bra miljöval

• Paroc tilläggsisolering består av obrännbar stenull
• stenullen gör det säkrare mot brand varar "hela livet" 
• ger behagligt inomhusklimat 
• dämpar störande buller  
• ger ett ekonomiskt boende
• sänker energiberoendet
• minskad miljöbelastning av naturen
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