
CC-Tejp

Johans cc-tejp har blivit en stor succé Nu går snickaren Johan Strömberg, 35 år, i Falkenberg inte 
på knäna längre. 

En utåt nog så oansenlig tejp i gult har helt förändrat hans liv som hantverkare. Och det är miljoner 
i sikte. Ge mig ett år till, säger han. Johan Strömberg som är lagbas för ett stort bygge har arbetat 
med sin uppfinning ett par års tid. 

Idén till cc-tejpen fick han i en husvagn på Hisingen i Göteborg och den började säljas för fyra 
månader sedan. Efterfrågan är i dag så stor att jag inte kan tillgodose alla som vill köpa, säger han. 

CC-tejpen har avsatta markeringar för 30 cm-moduler. Det innebär att den kan användas vid alla 
förekommande mått vid glesning av tak, uppstolpning av regelverk, takstolssättning OSV. 

Sparar tid
Finessen är att det inte går att göra fel. Det är bara att följa markeringarna på tejpen om det nu 
gäller takstolar med 120 centimeters mellanrum eller en inner- eller yttervägg med 60 centimeter 
mellan reglerna. 

Den sparar tid och förhindrar slitningar, förklarar uppfinnaren. 

Tejpen eliminerar naturligtvis inte helt tumstock och snickarpenna men bra nära. Den är ju i sig 
själv ett slags tumstock som byggs in i huset. Många snickare tvingas ju arbeta med knäskydd när 
de skall malla upp var reglama skall sitta. 

Jobbar du med tak blir det ju ett väldigt hoppande upp och ner var gång det skall mätas och ritas, 
säger Strömberg. 

Stora vinster
De stora vinsterna ligger vid ackordsarbete där tempot är högt. Vi har gjort tidsstudier på en 20 
metersvägg och kömmit fram till att tejprullen är betald när bottenplankan var tejpad. 

Johan Strömberg har satsat omkring 150000 kronor och har patent sedan ett och ett halvt år. 
Upprinningsrik. Johan Strömbergs gula tejp är en tumstock på rulle som byggs in i huset 
Snickarpennan behövs snart bara bakom örat 
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