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INTERVJU MED … MÅNEDENS PRODUKT 
 

Kenneth Karlsson, Trollhättan 

Fortid og fremtid med CWL 
 
Vi ringte en av våre samarbeidspartnere for å høre 
hvordan alt begynte: 
 

– Vi fikk produktene deres i begynnelsen av 2008, 
og ettersom alt som hadde med opplæring, 
dokumentasjon og sortiment allerede var mer eller 
mindre på plass, var det veldig enkelt for oss å 
komme i gang.  
 
Kenneth fortsetter: – Opp gjennom årene har dere 
støttet oss i form av opplæring på lover og regler. I 
tillegg er produktene stadig i utvikling, noe som har 
gjort oss trygge på å tilby sortimentet deres. 
 
For å videreføre dette til markedet holder de blant 
annet seminarer om taksikring for huseiere, 
borettslag og lignende. Kenneth understreker også 
rollen som blikkenslagerne spiller; de skal jo kunne 
både bransjeregler og riktig montering.  
 
På spørsmål om hvilken del av samarbeidet vårt de 
setter mest pris på, er han ikke i tvil: – Dere kan 
lovene og reglene som gjelder, og dere hjelper oss 
med å lære opp de som jobber i butikken og på 
takene. Står man fast er det alltid hjelp å få fra 
selgerne deres.  
 
Kenneth avslutter med noen ord om 
markedsutsiktene den nærmeste tiden: – Det 
gjelder for alle parter å heve blikket og ta vare på 
taket sitt! Vi informerer huseiere og blikkenslagere 
om hvilket ansvar de har, og ser til at prosjektering 
og montering gjøres riktig. Å aktivt tilby besiktigelser 
av tak kan sikkert bidra til mer inntjening i alle ledd.  

CWL-kroken 
 

Sikre taksteinstaket ditt for vinteren med CWL-kroken – den usynlige 
snøstopperen som effektivt hindrer snøras fra tak. 
Gjør som i Alpene; fordel snøbelastningen jevnt på hele taket. 
 

CWL-kroken er et lettmontert og billig supplement til våre snøfangere. 
Krokene festes enkelt over kanten på taksteinene og bidrar til å holde 
snø og is fast på taket.  
 

 
 
 

 

Hvor mange kroker som trengs på taket avhenger av takarealet, 
snøsoner og takhelling. På hjemmesiden vår finner du 
beregningsprogram og monteringsanvisning. 
 

CWL-kroken leveres i esker à 50 stk.  
Den finnes i fargene teglrød, mørk rød, svart og galvanisert. 
CWL-kroken passer både på enkelkrum og dobbelkrum standard 
takstein. 

 

OSLO-KONTORET 
 
Kom gjerne innom på en kopp kaffe og snakk med 
oss om taksikring! 
 
Vi har et fullt sortiment av taksikringsprodukter på 
lager og kan levere omgående.  
 
Det er bare å sende spørsmål, skisser etc. på e-
post, så hjelper vi til med rådgivning og 
beregninger. 
 
Kontoret er bemannet mandag–torsdag (7–16) og 
fredag (7–12). 
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