SOMMERHUSEJER,
må vi bruge lidt af Deres tid?
Reparation og vedligeholdelse af sommerhuse. TQ Bygs
Tømrer og Snedker klarer alle typer arbejder med træ,
og sommerhuse er vores ekspertise.

TQ Byg

SOMMERHUS
EKSPERT,

med masser af erfaring.

Vi kalder os i al beskedenhed
for eksperter indenfor sommerhusområdet.
Vi bor midt i et af Danmarks største sommerhusområder. Det betyder selvfølgelig,
at vi i årenes løb har løst mange opgaver
– og opbygget en stor ekspertise – inden for
netop dette felt.
Det gælder både når vi taler om nybygning,
tilbygning og ikke mindst renovering og
vedligeholdelse af sommerhuse.
Mange af opgaverne løser vi i vinterperioden, så huset står parat og klar til sæsonstart.
Vi stiller gerne vores store erfaring og ekspertise inden for området til din rådighed,
og rådgiver gerne om alle relevante spørgsmål fra materialevalg til vedligeholdelse
og kvaliteter. Og vi sørger for, at du får den
ønskede løsning afleveret til aftalt tid.
Vi er store nok til at styre en større byggesag med forskellige håndværksgrupper,
med egne kollegaer indenfor murer, vvs, el
og andet. Det sparer dig for tid og penge.
Og vi er små nok til at give god personlig
rådgivning og service.

Vedligeholdelsesaftale
”En fjer kan hurtigt blive til 10 høns!”
Det er vigtigt at vedligeholde dit sommerhus på den rigtige måde – og helst inden
en eventuel skade har udviklet sig.
En vedligeholdelsesaftale er et samarbejde
omkring vedligeholdelse af dit sommerhus.
For et årligt fast aftalt beløb, vil vi udarbejde en servicerapport, hvoraf det fremgår,
dels hvad der bør laves omgående og dels
en vurdering at eventuelle arbejder, som
skal påregnes inden for de næste par år.
Ved mindre opgaver, der hører under vore
egne fags kompetencer, vil det af vedligeholdelsesrapporten fremgå, hvad opgaven
forventes at koste, samt hvornår vi vil
kunne udføre opgaven.
HVAD KOSTER DET…
En vedligeholdelsesaftale med et hustjek
forår og efterår koster inkl. moms kr. 995,-.
Et hustjek i samarbejde med os er også en
god idé, hvis du er i gang med at købe et
sommerhus.
Kontakt os for en snak om vedligehold af
dit sommerhus …

Solidt håndværk til den rette pris – det er
kort sagt, det vi står for.
Med venlig hilsen
Thomas Quist

www.TQ-Byg.dk

SOLIDT
HÅNDVÆRK,
til den rette pris.

TQ-BYGs Tømrer og Snedker udfører blandt andet:

•
•
•
•
•
•
•

Tagkonstruktioner og facadebelægninger
Opsætning af terrasser og altaner
Ombygning af sommerhuse og tilbygning af udestuer
Udskiftning eller tilretning af døre og vinduer
Reparation og lægning af alle slags gulve
Afslibning af gulve
Vedligeholdelsesaftale

Læs mere om os på www.TQ-BYG.dk
Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din opgave …

www.TQ-BYG.dk

INSPIRATIONS
LISTE,

til eftersyn du selv kan foretage.
Det er vigtigt at vedligeholde dit sommerhus på den rigtige
måde – og helst inden en eventuel skade har udviklet sig.
Vi har samlet en let overskuelig liste med de mest almindelige
ting, du skal huske at efterse og eventuelt få repareret.
Udvendig efterses om foråret

Udvendig efterses om efteråret

SOKKEL OG MUR:

TAGET:

 Revner og afskalninger

 Revner og afskalninger i tagsten

 Misfarvninger

 Buler i tagpap

 Begroninger

 Råd i udragende bjælker

 Forvitrede eller revnede mursten og
fuger

 Om skotrender er utætte

 Om ventilationsriste er tildækket

 Vandsamlinger på flade tage.

 Revner i samlinger ved tilbygninger,
trapper og udestuer
 Om terræn falder ind mod huset.
VINDUER:
 Revner i samlinger karm eller ramme
 Mørt træ
 Om maling skaller af
 Dug i isoleringsruder
 Om glastætningsmaterialet slutter tæt
 Om beslag og hængsler skal justeres og
smøres
 Om tætningslister er i orden
 Om fuger ved vinduer og døre er i orden.

 Om inddækninger er utætte

TAGRENDER MED MERE:
 Om tagrender er stoppet
 Om nedløbsrør er utætte
 Om tagbrønde er tilstoppet.

Indvendig efterses året rundt
KÆLDRE/KRYBEKÆLDRE:
 Fugt på vægge og gulv
 Udblomstringer og afskalninger
 Misfarvninger
 Råd og svamp i træværk
 Om ventilationsriste er tildækket.
VÅDRUM:
 Fugt på vægge og lofter i rum omkring
vådrummet
 Revner i fuger.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud på din opgave …

TQ BYG Tømrer og Snedker
Baldersvej 13
3300 Frederiksværk
Mobil
Mail
Web

26 84 06 94
TQ-BYG@gmail.com
www.TQ-BYG.dk

