
NYT TAG RENOVERING VEDLIGEHOLD SOLCELLER VINDENERGI
VI TILBYDER

Phønix Tag er Danmarks mest erfarne 
tagkæde og er massivt inde på markedet 
for solceller, hvor vi har opbygget en lang 
reference-liste. Vi har været tagspecialister 
i mere end 100 år, hvilket er helt essentielt, 
idet solcellerne skal monteres på og dimen-
sioneres i forhold til tagkonstruktionen.

Vi værner om tagets tarv. Tagkonstruktionen 
er en del af bygningens klimaskærm og 
ofte en stor investering, som kræver know-
how og erfaring at arbejde med for at 
undgå endog meget bekostelige fejl. Den 
slags arbejde udføres bedst af fagfolk, der 
har forstand på taget.

Overholdelse af energirammer eller simpel 
miljøbevidsthed med ønske om CO2-reduk-
tion, kan betyde at solceller er den rigtige 
løsning.

Der er ingen fornuft i at foretage montage 
af solceller, der vil forringe tagets evner. En 
15 års garanti på tagmontage giver ingen 
mening, hvis gennembrydningen af mem-
branen har givet anledning til store skader i 
den underliggende konstruktion.

Så længe en montage er foretaget korrekt 
og i henhold til TOR anvisninger, giver det 
stor mening, at investere i solceller.

SOlCEllER, EN SIkkER iNVESTERiNg

l ENkElT
l SkåNSOmT
l DOkumENTERET
l REVOluTiONERENDE

SOLCELLER

FACTS

l Ingen gennembrydning af mem
branen = Overholdelse af TOR 
anvisninger

l Bibeholdelse af tagleverandørens 
garanti

l Ingen reduktion af tagets rest
levetid

l Hurtig og fleksibel montage

l Lavere montageomkostninger
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EN SIkkER iNVESTERiNg

Find os på www.phonixtag.dk

uNikT Og SkåNSOmT FASTgØRElSESSYSTEm

med vores unikke patenterede fastgørelsessystem, kan vi som de 
eneste på markedet tilbyde en løsning til tage med tagpap, hvor 
vi monterer solcellerne uden perforering af klimaskærmen.

Det betyder at tagmembranen, som skærmer huset mod vind og 
vejr, forbliver intakt.

Det kræver stor viden og intelligent planlægning at beregne sig 
frem til den optimale løsning – en viden som Phønix Tag ligger 
inde med.

At montere solceller på fladt tag kræver også indsigt i tagets 
grundlæggende konstruktion. En indsigt professionelle tagdækkere 
besidder. “Varmt” eller “koldt” tag har hver sine udfordringer mht. 
belastninger og optimal montering.

ENERgiRAmmER

motivationen for at montere solceller kan være mange. Overhol-
delse af energirammerne vil betyde, at solceller vil indgå som en 
naturlig del i fremtidens byggeri.

Hvis omkostningerne til overholdelse af energirammerne skal give 
mening, er det vigtigt, at solcellerne tænkes ind i bygningens 
samlede egenskaber.
Et solcellesystem må ikke reducere bygningens kvalitet og levetid. 
Derfor er en skånsom montage værd at tænke ind i projektfasen. 

lad Phønix Tag give en vurdering af dit projekt. Helheden skal 
give mening.

Aarhus: Tolsagervej 5 · 8370 Hadsten 
Tlf. 86 26 11 11 · E-mail: arhus@phonixtag.dk


