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Certifikat & Behörigheter

Trygga taklösningar

Brinkens historia

Kvalitet & yrkesstolthet

1 April 1968 blev det klart, Brinkens Plåtslageri AB 
blev invigt i Plåtslageriernas riksförbund.

Företaget startades av grundaren Bengt i 
föräldrahemmets källare på Pumpbrinken i Spånga 
1966 efter att han arbetat som plåtslagare under en
tid och kände att det var dags att pröva lyckan.

Företaget har sedan dess varit ledande inom industrin 
med strävan att ständigt försöka överträffa oss när det 
kommer till kvalitets och detaljlösningar.
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Takplåtsmålning oc

Vi lägger alla takmaterial

Taktjänster vi erbjuder

Brinkens Tak & Plåt hjälper dig med att 
lägga om taket. Oavsett om det är plåt, tegel, 
betongpanna eller papptak så har vi kunskapen 
och certifkaten som branschen kräver för en 
långvarig takkonstruktion och höga fastighetsvärden.

Uppdrag över hela Stockholm
Välkommen att kontakta oss på 08-18 31 20 

om ni vill veta mer om våra tjänster!

� Plåtslageri

� Takläggning

� Tätskiktspapp

� Takplåtsmålning 

� Solcellspannor

� Sedumtak 

� Takskottning

� Taksäkerhet

� Serviceavtal



akplåtsmålning och montering av taksäkerhet

Brf. Radiusbacken Hägersten

Takomläggning

Fackmannamässigt utförande

Dags att se över taket?
Brinkens Tak & Plåt utför takläggning, 
reparation vid takläckage, servicejobb till 
kompletta takbyten på alla sorters fastigheter.

Takskottning
Brinkens huvudsyssla under vintertid är att
hjälpa föreningar samt fastighetsägare med 
snöröjning på tak och borttagning av istappar.

Vi har hög beredskap att möta det hårda 
klimat vi har i Norden med licenserad personal. 

Ring 08-18 31 20 för att 
teckna takskottningsavtal!

Återmontering av 140 kvm svenskt lertegel i äldre stil

Takrenovering Spånga



Plåtslageri sedan 1966
Auktoriserat byggnadsplåtslageri

Brinkens Tak & Plåt är ett etablerat företag med inriktning på taktjänster.

Vi erbjuder fackmannamässigt utförda arbeten inom takläggning och plåtslageri 

till företag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar i hela Stockholm.
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Förvaltar Stockholms 
takåsar genom trygga 
och säkra taklösningar


