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INTERVJU MED… MÅNADENS PRODUKT 
 

Kenneth Karlsson, Trollhättan 

Förut och framtid med CWL 
 

Vi ringer upp en samarbetspartner för att höra hur 
allt började: 
 

-Era produkter landade här tidigt 2008 och tack 
vare att allt omkring med utbildning, dokumentation 
och utbud var så pass fullständigt redan då var det 
enkelt för oss att komma igång.  
 
Kenneth fortsätter: -Vi har genom åren fått stöd från 
er i form av utbildning om lagar och regler samt att 
produkterna ständigt är under utveckling vilket har 
gjort oss trygga i att erbjuda ert sortiment. 
 
För att föra detta vidare till marknaden hålls bland 
annat seminarier om taksäkerhet med 
fastighetsägare, bostadsrättsföreningar med flera. 
Kenneth understryker även plåtslagarnas roll, de 
skall också kunna branschens regler samt hur 
monteringen utförs på rätt sätt.  
 
På frågan om vad de uppskattar mest i vårt 
samarbete svarar han tvärsäkert: -Ni kan de lagar 
och regler som gäller samt hjälper oss med att 
utbilda de som gör jobbet i butik och på taken. Kör 
man fast får man alltid hjälp av era säljare.  
 
Kenneth får avsluta med hur marknaden ser ut 
närmsta tiden: -Det gäller att höja blicken för alla 
parter och se om sitt tak. Vi informerar 
fastighetsägare tillsammans med plåtslagare om 
vilket ansvar de har samt att projektering och 
montering blir rätt utförda. Att aktivt erbjuda 
takbesiktningar kan säkert skrapa fram fler affärer i 
alla led.  

 

CWL-Kroken 
 

Vintersäkra ditt panntäckta tak med CWL-kroken. 
Det osynliga snöglidhindret som effektivt hindrar snöras från tak. 
Gör som i Alpområderna, fördela snölasten jämnt på HELA taket. 
 

CWL-kroken är ett lättmonterat och billigt komplement till våra 
snörasskydd. Krokarna hakas enkelt över kanten på takpannan och 
hjälper till att hålla kvar snö och is på taket.  
 

 
 
 

 

Antal krokar som behövs till ett tak bestäms utifrån takyta, snözon och 
taklutning. På vår hemsida hittar du kalkylprogram och 
monteringsanvisning. 
 

CWL-kroken levereras 50 st i kartong.  
De finns i kulörerna tegelröd, mörkröd, svart och galvad. 
CWL-kroken passar en- och tvåkupiga standardtakpannor. 
 

UTBILDNINGAR 
 
En utbildning hos oss består av 
produktinformation, genomgång av lagar och 
regler samt praktiska montage. Efter genomförd 
utbildning erhålls ett utbildningsbevis som visar 
att man är licensierad montör. 
 

En grupp på max 6 personer hämtas med flyg 
på er närmsta tillgängliga flygplats ena 
morgonen och flygs tillbaka morgonen därpå. 
Boende finns på vår bodega där även 
utbildningen genomförs. Vi anordnar lunch, 
middag samt enklare frukost. 
 

Kontakta närmsta lagerförande grossist för att 
boka in er vistelse i Mora. Se kalendern till höger 
för tillgängliga dagar. Varmt välkomna! 
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Feb 2016  Mars 2016  Apr 2016 
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