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Liv og lys… på tagetagen°

Hovedgaden 43  °  6621 Gesten  °  T 7555 7478 / 4084 7660  °  F 7555 7434
CVR. no. 10 22 62 95  °  vesterbek@me.com  °  www.vesterbek.dk 

En kvist skal både være funktionel og samtidig passe til huset. Alle konstruktio-
ner skal ventileres til det fri og slankhed er væsentligt, der er ikke noget værre 
end en klodset kvist. Få eventuelt produktionstegning af kvist for endelig 
fastlæggelse af udseeende/konstruktion mv. Tegn eventuelt kviste ind på en 
facadetegning, og få et overblik inden der tages beslutning. Skal der eventuelt 
glas i siderne til lys indfald? Er der udsigt eller vil solen give gener?

Placering og design°

Tænk på at en kvist er meget svær at vedligeholde, den sidder et besværligt 
sted. Traditionelle materialer er zink og kobber og i nyere tid også ivarplank 
eller lign. Vær meget forsigtig med at vælge forskellige pladematerialer. Kviste 
beklædt med træ kan være smukke men vedligeholdelseskrævende. Det kan 
sagtens lade sig gøre at udforme en vedligeholdelsesfri kvist, men pas på at 
den ikke kommer til at ligne en kasse på taget. I ældre ejendomme er der tit 
vinduer med små sprosser med kitfals. Har du det, så fortsæt, det er lidt dyrere, 
men også meget elegant. Der kan til nød anvendes energisprosser, men de er 
ikke så elegante og giver problemer, når termoruden punkterer. Vinduer og 
døre i kviste skal have samme proportionering som resten af husets.

Materialer°

Find priser og yderligere information på
www.vesterbek.dk



Hvilken type kvist skal der vælges og i  
hvilken størrelse. Se på huse af samme type, 
det kan give inspiration til en god idé.  
Er der elementer på din ejendom der kan 
lede frem mod en mulighed, f.eks buede 
vinduer, gesimser etc.

Vesterbæk Kviste har i 14 år med stor succes leveret tagkviste i hele Danmark. 
Vi producerer kvistene efter gode gamle håndværksprincipper, hvor kvaliteten 
er i top. Vi er specialister i tagkviste og uanset om du skal bruge en enkelt kvist 
eller et større antal kviste, kan du altid forvente en kyndig vejledning.
Vi sælger tagkviste til både private og til et større antal entreprenører og går 
ind i ethvert projekt – stort eller småt – med stor professionalisme. Vi kan også 
være behjælpelige med tagkviste til fredningsprojekter, hvor der stilles ekstra 
krav både administrativt og til udformning af tagkvisten.
Kort sagt er vi din sparringspartner lige fra idé til montage af tagkvisten. Vi er 
en del af projektet, i det omfang DU ønsker det.
Mange års godt samarbejde med vores forskellige leverandører, har sikret os 
rigtig gode betingelser, så vi er i stand til at tilbyde dig gode og konkurrence-
dygtige priser.

Velkommen til Vesterbæk Kviste ApS°
Se på størrelsen på dit hus og de vinduer der sidder i 
facaden. Kvistvinduer skal som hovedregel være lidt 
mindre end facadevinduerne. 
Hvis facadevinduerne f.eks er dannebrogsvinduer, 
skal kvistvinduer helst være som de nedre rammer.
Du har måske gavlvinduer, det kunne være en god 
størrelse at anvende.

Se på myndigheds forhold.
Der kan være flere forhold, der skal iagttages ved 
valg af kvist:

° Eventuelle redningsåbninger

° Krav til ventilation

° Isoleringskrav

° Bruttoetageareal

° Højde, fremspring, nabogene mv.

° Lokalplankrav skal opfyldes
Fordelene ved Vesterbæk kviste er mange. Som det vigtigste kan nævnes, at
kvalitetsniveauet er langt højere end det, der opnås på en byggeplads grundet 
de mange hjælpemidler, vi har til rådighed.  Årstiden og dermed vejrliget spiller 
en mindre rolle og proceskontrol foretages. Ensartethed ved fabriksfremstilling 
er helt naturlig, og den meget korte montagetid giver enorme besparelser på 
byggepladsomkostninger som f.eks stillads og skurforhold. Konklusionen er, at 
prisen ofte er sekundær i forhold til de mange andre økonomiske udfordringer, 
du står overfor. Tør du, eller tør du lade være….?
En præfabrikeret løsning fra Vesterbæk Kviste er ikke det, man typisk kendeteg-
ner ved præfabrikerede produkter. Vi arbejder med individuelle løsninger, og for 
os er der ingen standardprodukter men kun variable standard løsninger, som 
anvendes i de forskellige kvisttyper.
Vi har standardiseret det individuelle, hvilket giver dig alle muligheder for din 
helt egen løsning.  Alle kvisttyper produceres præcis til din taghældning. Stør-
relsen på kvisten er ligeså individuel og bestemmes ud fra forskellige parametre 
som f.eks spærafstande, vinduesmål eller blot ønsket om en ganske bestemt 
højde og bredde. Kvistens egen geometri i form af taghældninger eller radier er 
helt individuel.  Valget af kvisttypen er helt op til dig som bygherre og bør være 
inspireret af bygningens øvrige eller fremtidige arkitektur.

Kvalitetsniveau i top°



Kendetegnes ved enten at have fald mod skotrende, hovedtag eller et næsten 
fladt sadeltag, skjult af en vandret front. Den skjulte taghældning udføres på 
ca. 5 graders fald afhængig af tagmaterialet.
Model fyn har mange kombinationsmuligheder, men udføres dog kun med 
ekstra sikret falset metaltag ( zink, kobber etc.) eller tagpaptag, og denne kvist-
type medfører størst naturlast i form af sneophobning.

Model Fyn (Fladtagskvisten)° Kendetegnes ved at have en tagflade med fald fra hustag til kvistens front, og 
taghældningen er individuel. Kvisttaget kan udføres med alle typer tagmate-
riale, kun begrænset af tagprodukternes egne minimumshældninger. 
Model Skanderborg har mange kombinations muligheder, men er den eneste 
kvisttype hvor tagrende er et funktionelt krav.

Model Skanderborg (Taskekvisten)°

Kendetegnes ved at have en rygning og to ens tagflader.
Taghældningen er individuel og varierer typisk fra 15 til 55 grader. Her er tag-
hældningen dog synlig, modsat fladtagskvisten, hvor taghældningen er skjult.
Sadeltagskvisten er den mest anvendte kvist, fordi der er et utal af kombinati-
ons muligheder. Heraf kan nævnes vindue til kip, alle gesimstyper, tilbagetruk-
ket spejl samt alle typer tagmateriale.

Model Sjælland (Sadeltagskvisten)° Stort set fåes alle varianter som mansardkviste. En mansardkvist kendetegnes 
ved den meget stejle taghældning, som en mansard har. Man finder ofte man-
sarder på ældre liebhaveri samt etagebyggeri i større byer. Billedet viser man-
sardkviste i for-patineret rheinzink, som vi producerede til en tagrenovering i
Odense.

Mansardkviste°



Kendetegnes ved at have et buet tag i individuelle radier fra en halvcirkel til en 
mindre del af en cirkel, en såkaldt segment bue, denne kan næsten være flad. 
Til forskel fra sadeltagskvisten er der ingen rygning, da der kun er én tagflade. 
Model jylland har mange kombinationsmuligheder. Taget udføres dog kun 
med falset metaltag (zink, kobber etc.) eller tagpaptag.

Model Jylland (Buetagskvisten)°

Model ribe er en afvalmet sjællandskvist. Denne model ses her med zink på ta-
get men laves ofte med tagsten. Valmen på kvisten gør at kvisten ved tagsten 
ikke virker “tung “ at se på.

Model Ribe°

Model Rømø kendetegnes ved at have et cirkulært tag som løber sammen med 
flunkne uden at være afbrudt. Denne type kvist ser man ofte på større her-
regårde hvor de ofte indgår i en række af flere ens kviste. Model Rømø fåes kun 
med zink eller Kobber.

Model Rømø (Cirkelkvisten)°

Model Frankrig er en dørkvist med altan. Denne model fåes i alle udformninger 
i flunke og tag. Den synlige del af terrassedækket er i det afrikanske hårdtræ 
Ipe. Gelænderet er i varmgalvaniseret stål med eller uden håndliste.

Model Frankrig (Altankvisten)°


