
Skyddslösningar för
hela byggprocessen



TEPROTECT gör det möjligt att vara sparsam 

och varsam med material och konstruktion 

genom hela din byggprocess. Det är en 

professionell helhetslösning som gör det 

enkelt att skydda, täcka och packa på bästa 

sätt. I slutändan gör det skillnad för såväl 

byggresultatet som ekonomi och miljö.

Med skyddslösningar för byggmaterial som 

behöver transporteras och lagras, samt allt 

som behövs för att täcka och skydda under 

själva byggprocessen hjälper TEPROTECT dig 

att minimera repor, damm, fukt, smuts och 

fraktskador, genom hela ditt byggprojekt.



Produkterna som ingår i TEPROTECT

är alla framtagna för att skydda material 

och konstruktion i byggprocessen. De är

noggrant testade och håller högsta 

kvalitet – var för sig och tillsammans.

Med TEPROTECT får du ett bättre slut-

resultat, bättre arbetsmiljö samt minskar 

spill och skador. Dessutom underlättas 

sortering och återvinning av använt 

material.

Vi har koll på hela byggprocessen, men

också behoven av skydd i de olika del-

momenten. Låt oss hjälpa dig att special-

anpassa din TEPROTECT-beställning.

Skydda helheten 
och varje 
delmoment

VÅRA PRODUKTER



Transporten från husfabrik till bygg-
arbetsplats ställer stora krav på skydd. 
Vi har produkterna, kunskaperna och 
många års erfarenhet som gör oss till
experter på området. 

Emballera 
husmodul

Täckfolie Modul UV Vit/Svart Används som yttre emballage.

Modulfolietejp
Används till lagningar samt ev vid 
tätningar i hörn.

Betongtäckmatta Används för att runda av vassa hörn.

Täckfolie Strong Transparent
Används som extra skydd under 
Täckfolie Modul samt som 
transport-skydd under modulen.

PRODUKTER SOM INGÅR I LÖSNING
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I ett husprojekt är varje del viktig, och
varje byggelement behöver nå bygg-
arbetsplatsen på ett säkert sätt. Oavsett 
format, mått och udda vinklar så kan vi 
hitta en lösning som passar ditt projekt.

Emballera 
byggelement

Täckfolie Modul UV Vit/Svart *
Används som yttre emballage.

Modulfolietejp
Används till lagningar samt ev vid 
tätningar i hörn.

Betongtäckmatta Används för att runda av vassa hörn.

*= Alternativ

Täckfolie Strong Transparent

PRODUKTER SOM INGÅR I LÖSNING



Emballage som 
vill säga något

Du vet väl om att du kan sätta ditt 

varumärkes egen prägel på våra 

emballage? Med en tryckt logotyp på 

folien låter du materialet ta för sig under 

hela resan till byggplatsen.

Här får du en stor och inte minst tacksam 

yta för marknadsföring, med möjlighet 

upp till 6-färgstryck. Emballaget kan 

skräddarsys och anpassas utifrån 

specifika mått, vilket också minskar 

onödigt spill eller tillskärningsarbete.

På TECCA har vi personal som är
experter på hur du skyddar före, under 
och efter bygget. Boka en tid och låt 
oss presentera hur vi kan hjälpa dig 
med en komplett hantering. Vi erbjuder 
en genomlysning av din nuvarande 
process och baserat på det föreslår
vi en optimerad skyddsprocess.

Våra skyddsexperter

Vill du se och lära dig mer om våra
lösningar och produkter, såsom vårt 
klimatskalssystem TESHELL? Vi på 
TECCA jobbar varje dag för att utmana 
oss själva i uppgiften av att vara med 
och bidra genom att skapa framtida 
hållbart byggande.

Mer från TECCA

Se mer på: teccaworld.com

TRYCK PÅ EMBALLAGET



TECCAWORLD.COM


