
Gør huset smukkere 
og endnu mere værd

Naturskifer,zink, tegl...
Se hvordan vi kan hjælpe dig på 

falktag.dk

Vi har drone-

certifikat

FALK TAG & FACADE

• Vi har over 30 års erfaring fra flere hundrede 
   renoveringsopgaver
• Vi udfører opgaverne til tiden
• Du får hver fredag et statusbrev med billeder,
   så du kan følge med i det arbejde, vi udfører



5.0
Samlet vurdering

Et nyt tag giver dig daglig 
glæde og et hus der fremstår 
smukt i mange år

DU FÅR: et hus der bliver mere værd, ugentlige statusbreve, 
god service og fagfolk med stor ekspertise

Hvad siger 
kunderne?
Anmeldelser fra
www.anmeldhåndværker.dk

“Ordentlighed går igen i hele deres
service - god kommunikation, fleksible
udførelse og opfyldelse af indgåede
aftaler til aftalte tidspunkter.”

Jesper Boldt Hansen,
Frb. C.

Strandvejen 237



5.0
Samlet vurdering

“Alle aftaler blev holdt, og der var 
stor opføgning på alt. jeg er meget 
tilfreds med kvaliten, samt den 
rådgivning der blev givet undervejs.”

Arne Nørgaard Christiansen,
Stenløse

5.0
Samlet vurdering

“Renovering af skifer tag samt 
udskiftningaf alle tagrender 
og nedøb. Er meget tilfreds med 
hele forløbet.”

Henrik Juuel,
Charlottenlund

Knardrup Bygade
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Jan Falk Pedersen
Tlf. 4098 5878
jan@falk-tag.dk

Freddy Falk
Tlf. 4060 4342

freddy@falk-tag.dk

Jan Falk Schollert
Tlf. 2064 5804
jfs@falk-tag.dk

Vi går meget op i, at du bliver
en af vores mange tilfredse kunder
- det er guld værd for os

Hvorfor vælge Falk Tag & Facade

• En entreprenør familie virksomhed med mere end 30 års erfaring
 og faglig stolthed.

• Vore erfaringer fra flere hundrede ejendomsombygninger og dermed
 vor personlige kvalitet.

• Stor erfaring med hoved-, total- og fagentrepriser.

• Kun én kontakt person gennem hele for løbet, som har kontakten til
 de implicerede faggrupper.

•  Ugentlige statusbreve med billeder og tekst.

•  God service og fagfolk med stor ekspertise, som overholder aftaler og tider.

•  Dygtige og behagelige håndværkere.

•  Falk Tag & Facade er omfattet af Dansk Håndværks Garantiordning.

•  Mange referencer, som vi kan henvise til
 – altid kvalitetskontrol i form af billeder.

•  Specialister i alle former for bygningsrenovering og
 kvalitetsorienterende totalløsninger.

Skift taget om vinteren
- se 10 gode argumenter for at udføre tag om vinteren 
på vores hjemmeside www.falktag.dk

Falk Tag & Facade

www.falktag.dk
info@falk-tag.dk
Tlf. 4675 5970

Anbefalet af:

Gør huset smukkere og
endnu mere værd

FALK TAG & FACADE
•  Vi har over 30 års erfaring fra flere hundrede renoveringsopgaver
• Vi udfører opgaverne til tiden
•  Du får hver fredag et statusbrev med billeder,  

så du kan følge med i det arbejde, vi udfører 

Falk Tag & Facade

www.falktag.dk
info@falk-tag.dk
Tlf. 4675 5970

Anbefalet af:

Vi har drone- 

certifikat

Skifer, 
zink, tegl...

Se hvordan vi kan 
hjælpe dig på 

falktag.dk

Hvad siger  
kunderne?
Anmeldelser fra
www.anmeldhåndværker.dk

“Ordentlighed går igen i hele deres 
service - god kommunikation, fleksible 
udførelse og opfyldelse af indgåede 
aftaler til aftalte tidspunkter.”

Jesper Boldt Hansen,  
Frb. C. 5.0

Samlet vurdering

“Alle aftaler blev holdt, og der var stor 
opføgning på alt. jeg er meget tilfreds 
med kvaliten, samt den rådgivning der 
blev givet undervejs.”

Arne Nørgaard Christiansen, 
Stenløse 5.0

Samlet vurdering

“Renovering af skifer tag samt udskift-
ning af alle tagrender og nedøb.  
Er meget tilfreds med hele forløbet..”

Henrik Juuel,  
Charlottenlund 5.0

Samlet vurdering
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