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Din lokale plus Entreprenør

Som ejer af en PLUS tagløsning
Når du har investeret i en tagløsning fra en 
plus Entreprenør, er du sikret tryghed i 
mange år. Dog er der nogle vigtige elemen-
ter, du skal huske. Taget skal efterses hvert 
år for at opretholde den unikke garanti, men 
det kan din lokale plus Entreprenør hjælpe 
dig med. Med en vedligeholdelses-aftale 
sørger han for det årlige tageftersyn, som 

kræves. Eventuelle tilstopninger ved brønde 
fjernes, og taget får ganske enkelt et sund-
hedscheck. Eventuelle fejl og udbedringer vil 
han – i samarbejde med dig – få udbedret. 
Han er kort og godt den, som får tingene til 
at ske, og selve udførelsen skal du slet ikke 
tænke på.

læs mere på plusgaranti.dk



Tagpap og tryghed Icopal plus Garanti® giver dig den ultimative sikkerhed for et problemfrit tag

Hvorfor vælge en PLUS Entreprenør?
Det skal være trygt at få nyt tag – og både 
valg af tagmaterialer og entreprenør spiller 
en central rolle. 

Specialuddannede entreprenører
Icopal Danmark a/s har indgået et samarbejde 
med en række udvalgte tagentreprenører. Til-
sammen udgør de et landsdækkende netværk 
af Icopal plus Entreprenører. 

Kun entrepre nører, der lever op til Icopals 
krav om erfaring, kvali tetssikringssystemer 
og økonomisk soliditet, er en del af konceptet. 
plus Entreprenørerne har gennemgået en 
speciel uddannelse hos Icopal – Danmarks 
store tagvirksomhed – i montage af Icopal 

tagpap. Men ud over grund  uddannelsen sker 
der en løbende vidensdeling mellem Icopal og 
plus Entreprenørerne, så der altid sikres den 
optimale kvalitet af tagdækningsarbejdet. 

Videnudveksling mellem Icopal og plus 
Entreprenører sikrer, at alle tagløs ning er 
ud føres med den bedst mulige knowhow.

Entreprenøren gi’r dig et PLUS!
Ved valg af en Icopal plus Garanti-løsning er 
du – foruden den almindelige produktgaranti 
– sikret en 15 års 3-dobbelt garanti. Garantien 
dækker både følgeskader samt eventuelle 
fejl og mangler i såvel produkt som udførelse. 
Eneste betingelse er, at der kan dokumente-
res udført årlig vedligeholdelse af taget. Det 

klares lettest ved at overlade eftersynet til 
plus entreprenøren. plus entreprenørens 
tagarbej de er under lagt ekstern stikprøve-
kontrol. Mere trygt og sikkert kan det ikke blive!

Fordele med en PLUS tagløsning
-  Gennemgang af ønsker og behov før 

udførelsen
-  Tilpasning af den rigtige løsning til  

netop dit tag 
-  udførelsen sker med kompetente og 

veluddannede tagdækkere
-  Aflevering til aftalt tid – vigtigt, hvis  

du er hovedentreprenør
-  Mulighed for fremtidig vedligeholdelses-

aftale 
-  Veldokumenteret garanti for tæt tag  

i 15 år med Icopal plus Garanti

Icopal PLUS Garanti®

Start med et tageftersyn
Med et tageftersyn foretaget af en plus 
Entreprenør får du en faglig stærk vurdering 
af dit tags tilstand – og gode løsningsforslag til 
din nye Icopal tagløsning. Mange huse indby-
der til specialløsninger, og her er der mulighed 
for at drøfte de mange unikke tagløsninger en 
plus Entreprenør kan tilbyde. 

I Icopals tagpapsortiment findes der mange 
løsninger med forskellige overflader og typer, 
så giv dig tid til at se på mulighederne.

Sikkerhed for kvalitet og lang holdbarhed
Det stærkeste tag finder du i 500-serien, der 
i to lag er den stærkeste og mest elastiske 
tagpapløsning, du kan vælge. løsningen giver 
dig den største styrke og længste levetid – 
ofte 40-50 år.

I serien finder du også minirillesystemet, 
som sikrer, at produkterne monteres hurtigt, 
sikkert og korrekt. Minirillesystemet sikrer en 
montering væsentligt hurtigere end alminde-
lige produkter – og giver dermed et markant 
lavere ressourceforbrug til arbejdsløn og gas. 

produkterne er desuden forsynet med en 
RFID-chip, som sikrer dig en mulighed for at 
dokumentere tagets kvalitet og ikke mindst 
løsning i årene fremover, da en scanner kan 
afsløre de benyttede produkter elektronisk i 
evt. tvivlsspørgsmål.
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