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QUADRO BY ICOPAL®
Danmarks nye designtag
Funktionalisme forenes med et æstetisk
og minimalistisk look i det nye Quadro by
Icopaltag.
Icopals nye tag, Quadro, vil med sit æstetiske og minimalistiske look
give ethvert hus et flot løft. Taget findes i to farver, sort og grafit.
Det er let og hurtigt at montere og kan anvendes til både nybyggeri
og renovering. Quadro er produceret af letvægtsmaterialer, således
at det kan monteres på alle typer hældningstage. Og selvfølgelig
findes der et fuldt tilbehørssortiment til Quadro.

Garanteret tæt og solidt

Med Quadro tagplader er du garanteret et tæt og solidt tag i mange
år. Quadro er lige så elegant, som det er slidstærkt. Det er produceret i en kraftig stålkvalitet, som ikke ses ved øvrige tagløsninger.
Der er ingen påvirkning ved orkanstyrke, da tagets styrke er helt
unik. Quadro er opbygget på samme måde som vores gennemprøvede Decra tagplader og har derfor de samme solide egenskaber.
Et Quadro tag har en lang levetid uanset hårde vejrforhold med
påvirkning af regn og blæst, og som en ekstra sikkerhed giver vi 30
års produktgaranti.

30 års produktgaranti

Når du vælger en Quadro løsning, er du sikret et kvalitetsprodukt
og en produktgaranti, du kan stole på. Icopal Danmark a/s yder
en produktgaranti, der er en væsentlig udvidelse af de rettigheder,
køber normalt har i henhold til købeloven eller lovgivningen. Garantien betyder, at Icopal Danmark a/s i tilfælde af gennemtæring
inden for garantiperioden lader Quadro tagplader og/eller Quadro
tagtilbehør udskifte/reparere, herunder betaler arbejdsløn for nedtagning og oplægning. Du kan se hele garantiteksten på icopal.dk.

Hvorfor vælge QUADRO BY ICOPAL®?
•
•
•
•
•
•
•

Stilrent design og rå slidstyrke i eet
Velegnet til både nybyggeri og renovering
Kan lægges oven på det gamle tag
Lav vægt - kun 7,2 kg pr. m2
Kan monteres på hældningstage ned til 15º
Kraftig stålkvalitet
Minimal vedligeholdelse
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QUADRO BY ICOPAL® i flere farver

Du kan vælge imellem to flotte farver til dit Quadro tag. Sort og
grafit. Begge farver har en mat overflade, som tilfører taget det
gennemgående minimalistiske og stilrene look.

Vælg mellem to farver

Sort

Se taget
Bestil en farveprøve af Quadro på icopal.dk. Læg prøven på dit
tag – og fornem dit nye Quadro-tag, som vil tilføre huset en
helt ny og minimalistisk dimension.
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Tekniske data
Størrelse tagplade – total
1293 x 419 mm (b x h)
Størrelse tagplade – nyttestørrelse
1250 x 399 mm (b x h)
Dækkeevne
0,5 m2 pr. plade (2 plader pr. m2)
Hældning
Minimum 15°, maksimal 50°
Stål (sammensætning/opbygning)
0,75 mm Zn 275 g/m2
Vægt
3,6 kg pr. plade (7,2 kg pr. m2)

Værd at vide
Består af en kerne af stål, som øger pladens styrke
samtidig med, at vægten reduceres

Hvad består et Quadro tag af?
Quadro pladerne er bygget op omkring en kerne af stål, galvaniseret med Aluzink og belagt med slagfast pulverlakering.

Let og hurtig at montere takket være den lave
vægt (7,2 kg/m2) og den smarte fastgørelsesmetode

Giver beskyttelse mod regn, hagl, sne, is og sol.
Og pladerne er stormsikrede

Har en meget lang levetid. I hele tagets levetid er
vedligeholdelsesomkostningerne minimale

Hvis installeret korrekt, ydes der 30 års produktgaranti

Pulverlakering

Epoxygrunder
Galvaniseret
med Aluzink®
Kerne af stål

Kan bruges på tage med hældning ned til 15°

Velegnet til nybygning. Men kan også monteres direkte
oven på eksisterende tage
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Direkte oven på det gamle tag
Quadro pladerne er robuste og stærke, men samtidigt vejer de
meget lidt. De kan derfor ofte lægges direkte oven på f.eks. gamle
bølgetagplader. Det sparer besværet og udgifterne ved nedrivning
og bortkørsel.

Nyt tag bygget på stolte traditioner
Icopal har i over 100 år sat standarden for, hvad kvalitetstage er og
kan. Arkitekter og byggefolk har igennem årene ladet sig inspirere
af Icopal til nye spændende tagløsninger. Med det afsæt fortsætter
Icopal traditionen med Quadro – et tag af høj kvalitet og i et enkelt,
skandinavisk design.

Beregn dit Quadro-tag med IcoBest®
Få dit resultat på få øjeblikke. Du beregner nemt dit mængdeforbrug, som kan gemmes i excel-format, printes ud og/eller
sendes til dig på mail.
Lav din beregning på icobest.icopal.dk
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Få tryghed og hjælp fra professionelle
fagfolk, når du vælger tag
Nyt tag er en stor beslutning, som kræver god rådgivning af kompetente fagfolk. Decra Tageksperter er en række specialuddannede
håndværkere, som findes over hele landet. Vælger du en Decra
Tagekspert til at udføre arbejdet, bliver dit tag omfattet af en ekstra
udførelsesgaranti på 15 år foruden produktgarantien på 30 år. Læs
mere på www.decra-tagekspert.dk

QUADRO BY ICOPAL®

11

Icopal Danmark ApS
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Tlf: 44 88 55 00
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