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Din lokale plus Entreprenør

Med Icopal PLUS Garanti® får du sikker hed 
og tryghed i fremtiden
planlægger du at få lavet en ny tagdækning, 
bør du bestemt overveje en plus garanti
løsning.

Mange tage udføres i dag med forskellige 
materialer, som ikke er udviklet til det hårde  
miljø, som findes i Danmark. Med en Iopal 
Tagpapløsning får du en tæt og sikker løs
ning, også selv om det er sommer med høj 
varme eller vinter med hård frost og fygesne.

Tagpap har gennem de senere år fået en ny 
renæssance og bliver benyttet ved flere og 
flere lejligher, hvor der kræves en helt unik 
tætning. Vores huse er jo ikke firkantede 
bygninger, hvor vi bare skal have lavet en 
overdækning.

Dansk byggeri er i dag spændende arkitektur 
krydret med vinkler og afslutninger som 
netop tagpapløsninger kan afslutte. Den 
5. facade af huset, netop taget, har jo også 
en stor indvirkning i det samlede indtryk 
af byggeriet, uanset om det er nybyg eller 
renovering.

så planlægger du nybyg eller renovering, bør 
du kontakt din lokale plus Entreprenør for at 
få et bud på en ny 5. facade på netop dit hus.

læs mere på plusgaranti.dk



Tagpap og trivsel Icopal plus garanti® giver dig den ultimative sikkerhed for et problemfrit tag

Tidens mest populære tag
Når man vælger tag, vælger man også tryghed.
gennem de seneste mange år har tagpapløs
ninger været førstevalg hos mange husejere.

Når tagpap er valgt som tagløsning, er valget 
af den udførende meget vigtig. Tagpap fås i 
mange forskellige former og kvaliteter, og den 
håndværksmæssige finish spiller en stor rolle 
i det færdige resultat. Icopal Danmark a/s har 
derfor indgået et samarbejde med en række 
udvalgte tagentreprenører – som til sammen 
udgør den landsdækkende Icopal plus 
Entreprenørordning.

Entreprenører giver dig et PLUS!
Ved valg af en plus Entreprenør, er du som 
husejer samtidig sikret en produktgaranti på 
op til 15 år – en udvidelse af garantien, som 

også dækker eventuelle fejl, mangler og følge
skader, som kan relateres til montagen af dit 
nye tagpaptag. 

Din opgave som husejer er at dokumentere 
et årligt eftersyn og vedligeholdelse af taget. 
Denne del kan selvfølgelig også klares af plus 
Entreprenøren. Mere trygt og sikkert kan det 
ikke blive.

Start med et tageftersyn
Er dit tag gammelt og slidt, så start med at 
kontakte en plus Entreprenør og få en faglig 
stærk vurdering af dit tags tilstand samt nogle 
gode forslag til din nye tagløsning.

Sikkerhed for kvalitet og lang holdbarhed
En Icopal tagløsning giver dig den største styrke 
og længste levetid – ofte 4050 år. Icopal arbej
der med en stærk og elastisk tag papløsning i to 
lag, hvilket sikrer dig som husejer den bedste og 
sikreste løsning blandt mange.

De seneste mange år har Icopal udviklet tag
pappen til nu at byde på mange fordele som fx 
sYNTAN, en erstatning for brug af sand, og et 
minirillesystem, som giver hurtigere og mere 
sikre svejseløsninger i form af bedre udnyt
telse af gas og dermed også hurtigere monte
ringstid.

Dokumentation af kvaliteten sikres med en 
indbygget RFIDchip, som kan aflæses elektro
nisk med en scanner, hvil ket er en fordel ved 
eventuelle tvivlsspørgsmål i frem tiden. Kort og 
godt er du sikret en kvalitets og monterings
venlig perfekt løsning mange år frem.

ICOPAL® Tagpap – taget med de mange  
muligheder
Har du ønske om et tag med et specielt udse
ende, har Icopal altid løsningen. Taler vi om 
glatte løsninger eller løsninger med liste, 
plade eller plankedækning, finder du et stort 
udvalg i vores sortiment.

går tankerne i retning af energirigtige løsnin
ger, kan vi tilbyde specielle projekter, som pas
ser nøjagtig til dit behov, hvad enten det drejer 
sig om energiproducerende tage, underlag for 
solcellesystemer eller andre typer.

Fordele med en ICOPAL® tagløsning
 Mange forskellige tagløsninger
  Vi udvikler selv tilbehøret til alle vores tage
  Vores produktprogram indeholder også 

specielle ovenlysløsninger, også til den 
kvalitetsbevidste liebhaver

  Har du fokus på sikkerheden, når du er 
på taget, har vi ligeledes en række unikke 
løsninger

  De fleste løsninger kan udføres med en  
15 års plus garanti

Icopal PLUS Garanti®

Sikker og tæt inddækning, hvis du overvejer 
solceller
planlægger du at installere solceller på taget, 
skal den eksisterende tagdækning vurderes. 
Vurderes restlevetiden at være under 25 år, 
bør du overveje at renovere taget.
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