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GRØNT TAG

NYT TAG
VI GØR DET NEMT FOR DIG
Det koster ikke noget at kontakte os, når du skal
have nyt tag. Hver dag rykker vi ud overalt i
landet med råd, vejledning og tilbudsgivning til
dig, der vil sikkert under tag.
Måske er du privat husejer? Måske er du entreprenør med ansvaret for et større erhvervsbyggeprojekt? Med mere end 100 års erfaring har vi
prøvet det meste – fra kunstfærdige havepavilloner
til enkle hundehuse, fra moderne skoler til tunge
erhvervsprojekter i den helt store kaliber. Vi
brænder både for små og for store.

Vi brænder også for at gøre det nemt for dig.
Gennem hele processen. Når du vælger os, har
du fx kun brug for én fagmand til hele dit tag.
Vi rådgiver, vi leverer, vi monterer, vi isolerer –
og vi sørger selv for at hente relevante fagfolk
ind, når det er nødvendigt.
Det eneste, du skal koncentrere dig om, er at
nyde løsningen. Det tør vi godt love dig, at du
kommer til.

VIDSTE DU …
at tagpap både er stærkt og samtidig giver
større arkitektonisk frihed end de fleste tagmaterialer? Lad bare arkitekten slippe kreativiteten løs på taget …

VIDSTE DU DET OM OS?
Phønix Tag er en kæde af ni selvstændige
tagcentre med 250 professionelle tagdækkere,
som brænder for den personlige vejledning og
det veludførte håndværk.
For dig betyder det, at dit lokale tagcenter aldrig
er langt væk.
Som vi plejer at sige: Vi er lige så lokale, som
vi er landsdækkende.
Når du henvender dig til os, vil vi gerne have,
at du hurtigt får din egen lokale kontaktperson.
Derfor er det altid én og samme montør, der
servicerer dig.
Vi har været her i mere end 100 år – så i al
beskedenhed tør vi godt sige, at vi ved det
meste om tagpap. Der er næsten ikke den
tagpap-løsning, vi ikke har lavet. Vi kan helt
sikkert også klare dit tag.

VIDSTE DU…
at tagpap egner sig til alt fra et legehus på
6 kvm til et stort logistikcenter på 106.000 kvm ?

Læs meget mere om, hvad Danmarks mest erfarne tagkæde kan gøre for dig på:

phonixtag.dk

RENOVERING

VI GIVER DIT GAMLE TAG NYT LIV
Tagpap er et stærkt materiale. Og så er det mere
fleksibelt end de fleste andre byggematerialer.
Det er bl.a. derfor, vi elsker at arbejde med det.
Hver dag rykker vi ud til renoveringsopgaver,
som vi synes, du skal gå ind på vores hjemmeside
og opleve i billeder.

Læs bl.a. om:

Selv vi kan blive imponerede over, hvor stor en
forandring en renovering af taget kan give – til
gavn og glæde i mange, mange år. Ovenlys
kan fx ændre hele husets udtryk – og tilføre de
mennesker, der bor under taget, helt nye udkig.

Og ja: Selvfølgelig kan vi også vejlede dig om
design, æstetik og tagkonstruktioner. Der er god
økonomi og sund fornuft i at komme rigtigt fra
start med den rigtige vejledning. Vi lever af det.
Og vi brænder for det.

•
•
•
•

Reparation af taget
Merisolering
Reparation af ovenlys
Reparation af stern og tilstødende blik

På vores hjemmeside kan du få meget mere
at vide om, hvilke renoveringsopgaver vi kan
klare for dig – og hvordan vi kan spare dig for
mange penge.
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VEDLIGEHOLDELSE

Hvad er forskellen på to stykker tagpap?

VI PASSER OG PLEJER DIT TAG
Dit tag skal holde i mange år. Det vil vi gerne
hjælpe dig med at sikre. Tegn en serviceaftale
med os – så får du hvert år dit tag set efter
af en fagmand, som kan finde og udbedre
eventuelle skader, før de vokser sig store – og
dyre.

TOTAL I ORDEN
VEJLEDNING

– FRA BEHOV TIL LØSNING
Tage, PHØNIX TAG

Det er bl.a. vejr og vind, som slider på taget.
Vidste du fx, at nedfaldsblade og andet smuds
skaber vandsamlinger, som danner grobund for
skadelig algevækst?
Med en serviceaftale nøjes vi ikke med at tjekke
taget. Vi klarer også rengøringen for dig – så
slipper du for selv at skulle op i højderne med
kost, spand og vand.

Hvad er forskellen på to stykker tagpap?

Vi rykker også gerne ud for enkeltstående tjek.
Fx når du har brug for en tilstandsrapport eller
en taganalyse. Så ved du altid, hvor du står –
og hvad, der skal til, hvis skaden er sket.

Tage, PHØNIX TAG

SOLIDT HÅNDVÆRK
– NÅR FAGMANDEN
LÆGGER DET!

Sådan passer vi på dit tag:
• F aste forebyggende eftersyn inkl. rengøring
(1 - 2 gange om året)
• Taganalyse med handlingsplan og budget
• Eftersyn med tilstandsrapport

Hvad er forskellen på to stykker tagpap?

EN AFTALE
ER EN AFTALE
– TAG TIL TIDEN!
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VI HOLDER TÆT
– MED GARANTI
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