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Vi lover å holde tett
- vi har holdt tett siden 1950

TELEFON: 51 64 64 94 •WWW.GULVOGTAK.NO



OM OSS 
Gulv og Tak AS ble etablert i 1950 av brødrene 
Myklebust. Med over 65 års erfaring i bransjen 
kan du være trygg på at vi leverer optimale 
resultater. I dag består bedriften av 17 dyktige 
ansatte, alle med bred erfaring, som ivaretar 
kundens ønsker og krav. I tillegg til teknisk 
ekspertise og god service, kommer vår lange 
erfaring i bransjen deg til gode som kunde hos 
oss. Vi utfører arbeid innen taktekking, 
membrantekking, tekking av miljø kulverter,  
flytende gulv/designgulv av herdeplast,  
vanntetting og reparasjon av mur og betong.

BESØK OSS 
I vår butikk finner du et stort utvalg ulike 
gulvtyper. Spesialmørtel til vanntetting av mur 
og betong, samt utstilling av membraner. 
Kom innom og ta en titt!
Vi bistår gjerne med råd og veiledning, slik at du 
oppnår det beste resultatet. 
Gulv og Tak AS benytter kun kvalitetsprodukter 
fra kjente merkevareleverandører, og vi 
samarbeider tett med våre underleverandører. 
I en årrekke har vi benyttet oss av 
kvalitetsleverandører som Protan, 
Flowcrete, Thoro og Chase. 



MEMBRAN I VÅTROM
En tett membran på badet er ekstremt viktig 
ettersom selv den minste skade kan føre til store 
fuktskader. Fuktige bygningsmaterialer kan 
medføre tilvekst av bakterier og muggsopp. 
For å unngå dette er det derfor viktig å velge en 
membran som holder tett. 
Vår membran er 1,5 mm tykk og har god 
fleksibilitet, den varmluftsveises i skjøtene for å 
sikre tett utførelse. Membranen kan legges både 
på gulv og vegg, over hele badet eller bare i 
våtsonene. Membranen har en effektiv tetting 
mot klemring i sluk og gjennomføringer. 
Membranen monteres i en operasjon av 
erfaren montør.

TAK OG TERRASSEBELEGG
Våre løsninger for tak- og terrassemembraner 
står for kvalitet, funksjon, design og innovasjon. 
Vi har løsninger som fungerer på de fleste tak 
og terrasser, enten du ønsker et eksponert eller 
tildekket belegg. Alle produktene har høy 
punkteringsmotstand og slitestyrke, samt 
stor bruddforlengelse. 
Forventet levetid er inntil 30 år. Protan belegg er 
laget av selvslukkende PVC. Alle sammen-
føyninger gjøres med varmluft og representerer 
derfor ingen brannfare.



THORO 
Thoro spesialmørtel  er av høy kvalitet og 
benyttes til reparasjon og vanntetting av mur 
og betong. Felles for alle produktene er at de 
er krympefrie og vanntette. 
De fleste produktene er hurtigherdende, noe 
som gjør at du raskt kan fortsette med videre 
arbeidsoppgaver. I sortimentet har vi 
spesialmørtel for de fleste bruksområder. 
Problemer og utfordringer med mur og betong 
er mange, løsningen er ofte et produkt fra Thoro.

FLYTENDE DESIGNGULV 
Vi kan levere et stort utvalg av epoxygulv for de 
fleste bruksområder, alt fra estetisk vakre 
designgulv til praktiske gulv for tung industri, 
hvor slitestyrke er avgjørende. 
Vi har en rekke produkter med forskjellige 
egenskaper: Kjemikalieresistent, radontett, 
sklisikring, glatte flater etc. 
Felles for dem alle er at de er fugefrie og har høy 
slitestyrke, noe som forenkler rengjøring og 
vedlikehold. I tillegg til egenskapene nevnt over, 
gir det kunden store valgmuligheter innenfor 
design og finish på gulvet.



Flowcrete Norway 
gratulerer Gulv & Tak AS 

med 65 års jubileum.

Vi ønsker å benytte 
anledningen til å takke 

Gulv & Tak for et langt og 
svært godt samarbeid. 

Flowcrete Norway ser frem til 
å videreutvikle det tette og 
berikende arbeidsforholdet 

i årene som kommer.

Vi er stolt leverandør til GULV&TAK:

BESTILL CONTAINER
TIL FAST PRIS 
Kontakt oss på 09700
Du kan også bestille på: www.ngn.no

VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE:



J. Johnsen & Sønner har lange tradisjoner innen blikkenslager-
arbeider, som et av de eldste firmaene i bransjen. 

Vi leverer takrenner, takhatter, pipetekkinger, taksikring 
og en rekke ulike beslag .

Firmaet har foruten bred erfaring innen tradisjonelt 
blikkenslager håndverk for boligmarkedet, også opparbeidet 
betydelig kompetanse på større og komplekse fasader og tak 

for industri og boligkomplekser.

Protan er stolt leverandør av 
membraner til tak, terrasse og 
våtrom. Les mer på protan.no

 VI BESKYTTER 
VERDIER

Reparasjon, 
vedlikehold og 
vanntetting av 
mur og betong. 

Tlf. 94802133



Adresse: 
Solbergveien 5
4051 Sola

Telefon: 
51 64 64 94
Epost: 
gulvogtak@gulvogtak.no

www.gulvogtak.no
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