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PHØNIX TAG FYN  
– DIN LOKALE TAGDÆKKER

Skal du have et nyt tagpaptag, renoveret dit eksisterende 
eller foretaget mindre reparationer? Phønix Tag Fyn løser 
alle opgaver med tagpap, lige fra lapning af garagetag 
til prestigebyggeri med flere tusinde kvadratmeter taga-
real.

Med det landsdækkende og velrenommerede varemærke 
Phønix Tag i ryggen, samt afdelinger i både Aarslev og 
Svendborg, er vores kompetente tagdækkere klar til at 
rykke ud og løse udfordringer i alle hjørner af Fyn. 

Phønix Tag Fyn leverer kvalitet til en god pris, anvender 
dansk produceret tagpap og vores tagdækkere har solid 
uddannelse og stor erfaring. Vi udfører opgaver for er-

hverv og offentlige institutioner men kan altid give et godt 
tilbud til rette tid på private boliger og garagetage.

Tagpap er på mange måder perfekt til det danske klima. 
Når du benytter de rette materialer, og din tagpap bliver 
monteret af kompetente tagdækkere, er din bygning sikret 
mange års beskyttelse mod kulde, varme og masser af 
nedbør.

Phønix Tag Fyn anvender danskproduceret tagpap fra 
Phønix Tag Materialer A/S (grundlagt i 1907), som er 
en af Danmarks ledende producenter af tagpap til bolig, 
erhverv og offentlige byggerier. Produkterne kendetegnes 
bl.a. ved dokumenteret lang levetid.

ISOVER-produkter opfylder kravene til certificeret byggeri
•	 EPD-certificerede	miljødeklarationer
•	 Dokumentation	og	godkendelser
•	 Mængdeberegninger	og	dimensionering
•	 Tegningsmateriale
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HVAD LEVERER PHØNIX TAG FYN?

Vi tilbyder grundig vejledning, uanset om du skal have anlagt nyt tag eller renoveret den eksisterende tagdækning. 
Der er god økonomi og sund fornuft i at komme rigtigt fra start.

LISTEDÆKNING
Tagpap med listedækning er i disse år populært hos 
både private, erhverv og på offentlige bygninger. Liste-
dækning giver et smukt og holdbart tag, som er rustet til 
at modstå det danske vejr, men det er en metode, som 
kræver erfaring og godt håndværk.

Phønix Tag Fyn har udført listedækninger på en lang 
række forskellige bygninger – og har derfor stor erfaring 
med denne type af tagdækning. 

GRØNNE TAGE
Grønne tage vinder frem på mange typer bolig- og 
kontorbyggeri. Grønne tage er ikke bare smukke og 
skifter farve efter årstiden – de er også sund fornuft og 
bidrager til et bedre miljø.

Med et grønt tag reduceres nedløbet fra tagflader op til 
50 %, og det nedsætter risikoen for oversvømmelse ved 
de stadig hyppigere skybrud. Som en ekstra fremtids-
sikring beskyttes den underliggende tagmembran mod 
UV-lys og får derved længere levetid.

DGNB CERTIFICEREDE BOLIGER I ÅRSLEV

LISTEDÆKNING PÅ REHABILITERINGSCENTERSEDUMTAG

Mølledamsvej 12
3460 Birkerød

Tlf.: 45 82 03 18
www.mbprojekt.dk
info@mbprojekt.dk

MB Projekt ApS
Leverandør til de danske broer siden 1987

KÖSTER CT 225 Brogrunder
- konformitetserklæring fra august 2019

•  Overfladebeskyttelse af beton og murværk
•  Bære- & glidelejer til broer og industribygninger
•  Specialmørtler på basis af cement, epoxy, polyuretan og silikat
•  Dilatationsfuger til blandt andet broer og parkeringsdæk

Tætningssystemer



RENOVERING OG REPARATION
Tagpap er et fleksibelt og alsidigt materiale. Du kan erstatte 
et eksisterende tag med tagpap, og det er muligt at foretage 
reparationer af eksisterende tagdækning.

Er taget utæt kommer vi og udbedrer skaden. Samtidig vejle-
der vi gerne om, hvornår taget bør have en større renovering 
eller evt. udskiftning. Nogle gange haster det, andre gange 
kan du vente flere år. 

Når taget er modent til udskiftning, vil vi typisk anbefale, at 
du i samme omgang får foretaget en energirenovering med 
ny isolering, således at du kan spare energi, og renoverin-
gen på den måde tjener sig hurtigere ind.

NYBYGGERI
Tagpap er med sit enkle udtryk også et oplagt valg til mange 
forskellige typer af boliger både i klassisk og med moder-

ne arkitektur. Phønix Tag Fyn kommer gerne med forslag til 
mulighederne for din bolig. Kontakt os eller se de mange 
muligheder på vores website www.phonixtag.dk

SERVICE- OG VEDLIGEHOLDELSESAFTALER
Et tagpaptag bør tilses og rengøres mindst én gang om året. 
Det sikrer taget en længere levetid og forebygger eventuel-
le skader, som ellers vil blive opdaget for sent, og dermed 
forbundet med store omkostninger at udbedre. 

Phønix Tag Fyn tilbyder en service- og vedligeholdelsesaf-
tale, hvor vi årligt udarbejder en skriftlig tilstandsvurdering. 
Men vi nøjes naturligvis ikke med at tjekke taget. Vi klarer 
også rengøringen.

Vi tilbyder serviceaftaler for såvel private boliger, som for 
store industritage – og uanset om det er Phønix Tag, som har 
leveret tagdækningen. 

DALUM KORINTH LANDBRUGSSKOLE

Faste forebyggende eftersyn inkl. 
rengøring (1-2 gange om året)

Taganalyse med 
handlingsplan og budget

Eftersyn med
tilstandsrapport

SERVICEAFTALE

www.faldsikring.nu

Jesper Skougaard Newell, Projektkoordinator og Salgsansvarlig
jesper@faldsikring.nu   ·   (+45) 27 57 71 78 

Faldsikring til enhver opgave

Tlf.: 65 96 34 77
Bellingevej 35  ·  5250 Odense SV
mail@peter-juel.dk · www.peter-juel.dk



TRAINEE
Phønix Tag Fyn tager socialt ansvar og deltager i ordnin-
gen Tagdækker Trainee, der tilbyder en unik mulighed for 
unge uden tilknytning til arbejdsmarkedet. 

De unge trainees får muligheden for at lære spillereglerne 
på en arbejdsplads – og få smag for håndværket i tag-
dækkerfaget – gennem et forløb på to måneder. Phønix 
Tag Fyn har i dag ansat to medarbejdere, som startede 
i trainee-ordningen og efterfølgende har gennemført 
tagdækkeruddannelsen.

SPONSORATER 
Phønix Tag er sponsor for herrelandsholdet i håndbold, 
og Phønix Tag Fyn støtter håndbolden lokalt på Fyn ved at 
være blandt hovedsponsorerne for GOG Håndbold.

Derudover er vi også sponsor for den professionelle 
basketballklub Svendborg Rabbits. Udover vores sports 
sponsorater støtter vi andre lokale kulturelle aktiviteter på 
Fyn fra f.eks. borgerforeninger til store koncertarrange-
menter som Live Culture Odense.

Phønix Tag Fyn består af to selvstændige fynske virk-
somheder, der engagerer sig i lokalsamfundet. Det 
kommer til udtryk ved, at vi tilbyder vores service alle 
steder på Fyn, og at vi ansætter lokale tagdækkere.

Vores engagement kommer også til udtryk på anden 
vis. Ikke mindst i vores trainee-ordning og vores 
sponsorater af lokal sport og kultur.

Vi udfører Trapez-montage for Phønix Fyn

Skavnshøj 28, 9240 Nibe • Tlf.: 9834 2464
 www.stokholm-sorensen.dk



KONTAKT MAIL
Vi kan kontaktes på  

tlf.: 65 90 13 17
Har du en forespørgsel,  

så send en e-mail

Langagergyden 1
Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

Tlf. 65 90 13 17
fyn@phonixtag.dk

Norgesvej 15
5700 Svendborg

Tlf. 40 64 53 47
svendborg@phonixtag.dk

Skolegyden 38 · 5792 Årslev · Tlf.: 20 43 16 03
henrik@svopvvs.dk · www.svopvvs.dk

Hvor tagdækkeren kommer – følger 
blikkenslageren med
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