Nynäs Tak – 30 starka år i branchen - anno 1982. Vi bedriver verksamhet med
om- och nytäckning av tak. Idag finns vi representerade från Skellefteå i norr till
Stockholm i söder och vi har ca 60 anställda. Vi är ett av de större takentreprenadföretagen i Sverige med både mindre och stora kunder.

Nynäs Tak Norrland renar luften i Umeå kommun!
Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX reducerar du mängden NOx-partiklar i luften. Det ger en renare luft – för både dig och mig! Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar och
verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna förorenar luften och är skadliga för miljön.
Därför bör det göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de ställer till problem för
hälsan. Det är här LESSNOX-membranet kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt
med titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket snabbare. Det är till gagn för miljön och
för oss alla!
I skrivande stund appliceras LESSNOX på 3800m2 på brandstationen i Umeå! Då fastigheten som ägs av Umeå kommun, haft problem med läckage under en längre tid beslutades det att läggas om. Befintligt tak är bestående av trp plåt, projektledaren Andreas Back
på Umeå kommun fick i uppdrag att sondera terrängen. Andreas ville åt en kostnadseffektiv samt miljövänlig produkt och då föll valet på Nynäs Tak och LESSNOX. Byggstarten blev
förlagd till 19 augusti och arbetet kommer att pågå till mitten av november.
Arbetet omfattar, 50 mm takboard, takavvattning samt taksäkerhet.
Umeå kommun Fastighet är certifierade enligt
ISO 14001 och har en tydlig miljöpolicy, säger
Andreas Back, projektledare Umeå kommun
(till höger i bild). Kommunen ställer höga krav
på hållbarhet, integrering av miljötänkande
vid upphandling och inköp, hushållande med
naturresurser och aktivt förebyggande av
föroreningar.
Med Mataki UnoTech® FR LESSNOX föll alla
brickorna på plats.
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