
Få flere fordele
under samme tag

HØJ KVALITET

TÆT SAMARBEJDE

UNIK SERVICE

GITTERSPÆR    SAKSSPÆR    HANEBÅNDSSPÆR    HALRAMMER

TREMPELSPÆR    MANZARDSPÆR    SPECIALSPÆR    KVISTE

ALT ELEKTRONISK
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Tæt samarbejde

TræSpær® er mere end den konstruktion, der bærer

taget på dit byggeri.

TræSpær® kombinerer selve produktet med en række

værktøjer og serviceydelser, der sikrer dig optimale

løsninger med minimalt forbrug af materialer.

Vi tilbyder at indgå i et direkte og tæt samarbejde

allerede fra tegnebordet, så du opnår det bedst mulige

byggeri og begrænser brugen af ressourcer. Du kan 

med andre ord spare både tid og penge ved at lade os

sidde med ved bordet. Den direkte kontakt sikrer dig

samtidig mod misforståelser og fremmer effektiviteten 

– fra beregning til levering.
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– den direkte kontakt med spærleverandøren sikrer dig mod misfor-

ståelser og fjerner tidskrævende mellemled

– lige fra tegnebordet kan vi med opmålinger og beregninger være med

til at sikre dig den rigtige og mest økonomiske tagkonstruktion 

– vi sikrer, at du får leveret dine spær når – og hvor på byggepladsen, du

skal bruge dem.

– alle leverede komponenter er tegnet og beskrevet i den medfølgende

montagemappe, og det fremgår nøjagtigt, hvor på byggeriet de skal

monteres

– når montagen påbegyndes bliver du tilknyttet en kontaktperson, der er

klar til at give telefonisk rådgivning og vejledning omkring projektet

Korrekt og hurtigt tilbud

Rådgivning

Logistik

Montageanvisning

Hot-line

TræSpær® fra Palsgaard Gruppen er pakket ind i en række unikke,

praktiske og kontante serviceydelser, der gør det daglige arbejde lettere

for tømrermestre, entreprenører, arkitekter og andre byggerådgivere

– fra tilbud og beregning til den fysiske opstilling.

Unik service
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TræSpær® er navnet på Danmarks bedste udvalg og største

kapacitet inden for tagkonstruktioner med træspær.

Vi har delt TræSpær® produkterne op i otte hovedgrupper,

der igen rummer forskellige variationer. Vores konsulenter

er altid klar med råd og vejledning til alle typer af bygge-

opgaver, så der i fællesskab findes frem til den optimale

løsning og konstruktion til det konkrete byggeri.

Høj kvalitet

Giver mulighed for kraftig loft-isolering og er ideel til sammenbygninger.

Specielt til stalde, lagerhaller, kontor- og butikslokaler.

Den optimale løsning når tagetagen skal udnyttes til lav pris.

Den perfekte løsning til maskinhuse, landbrugsbyggeri og lagerhaller.

Skunkstolpens placering giver optimal udnyttelse af tagetagen.

Arkitektonisk flot konstruktion med stor udnyttelse af tagetage.

Når særlige byggetekniske forhold spiller ind, designer vi specialspær.

Tilfører byggeriet både praktisk og arkitektonisk værdi.

Gitterspær 

Saksspær

Hanebåndsspær

Halrammer

Trempelspær

Manzardspær

Specialspær

Kviste
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HAMPEN TLF. 7577 5155
AFD. NORD TLF. 9848 6019

KLIPLEV TLF. 7468 8755

SLAGELSE TLF. 5858 0000

DK-SPÆR   TLF.7575 2444

WWW.PALSGAARDGRUPPEN.DK

TræSpær® er navnet på kvalitetsspær fra Danmarks førende

leverandør af tagkonstruktioner, Palsgaard Gruppen, der med

mere end 30 års erfaring og ekspertise er en kompetent og

effektiv partner i forbindelse med enhver byggeopgave.

Vi har valgt at stille vores viden til rådighed i direkte 

kommunikation med håndværkere og entreprenører, da den

direkte og tætte kontakt mellem kunde og leverandør er den

sikreste, hurtigste og mest økonomiske vej til optimale løsninger.

Ønsker du at få del i markedets bedste service og vejledning,

så kontakt os med din næste spæropgave.
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