TÆT TAG
DERBIGUM

Værd at vide
om Tæt Tag

Om Eurotag
Eurotag Danmark A/S er en del af den
verdensomspændende Derbigum organisation.
Vi er generalagent for PRS Performance
Roof Systems i Belgien og har eneforhandling af Derbigum i Danmark.
Eurotag Danmark A/S er en moderne og
fremtidsorienteret leverandør med en
kompetent kæde af autoriserede Tæt Tag
tagdækkere, der sikrer vores kunder den
bedste løsning og service!
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Tæt Tag Koncept
– Navnet siger
det hele…
Tæt Tag Konceptet har vi udviklet her hos
Eurotag Danmark for at du som kunde får
mere end blot et tæt tag. Konceptet indeholder nemlig både en kvalitetskontrol,
der foretages når taget er lagt samt en
efterfølgende garantiforsikring, der gør at
du slipper for al balladen, hvis
uheldet er ude og taget ikke
holder til det som vi har
lovet.

Godt håndværk
For at kunne lægge et godkendt Derbigum
tag anvendes vores egen kæde af autoriserede tagdækkere, der alle er uddannet og
har fået bevis på deres viden fra egen
tagskole her i Danmark og i Belgien.
Gennem løbende uddannelse sikrer vi at
kvaliteten altid er på det højeste niveau,
således, at vi kan garantere tætte tagløsninger til glæde i mange år for vores
kunder!

Vores ønske med Tæt Tag
Konceptet er, at gøre det nemt
for dig at vælge Derbigum til
din næste tagopgave. Du kan derfor i
ro og mag læne dig godt tilbage og læse
de næste sider, hvor vi vil redegøre for
Derbigums mangeartede styrker og kvaliteter.

15 års garanti
Alle de tage vi lægger med Derbigum
er omfattet af en 15 års garanti, der både
gælder materialer, pålægning og eventuelle lækager og følgeskader.

Nobelpris

God økonomi

Det hele startede med at professorerne
Karl Zeigler og Guillio Natta i 1963 fik
Nobelprisen i Kemi. De havde udviklet
polymeringsprocessen som ligger til grund
for fremstillingen af APP; den modificerede asfalt.

Vi ved godt at en Derbigum løsning ikke
er den billigste tagløsning på markedet.
Pris og kvalitet hænger ofte sammen og
det gør det også her. Derbigum holder
længere og giver ikke nogen problemer
i sin lange levetid. Derfor er Derbigum
uovertruffen, når det gælder økonomi.

4 år senere startede virksomheden
Derbigum i Belgien fremstillingen af et
tagdækningsmateriale, der var baseret på
APP asfalt. Materialet blev døbt Derbigum
og er i årenes løb blevet det materiale,
der har den længste dokumenterede holdbarhedsprofil på markedet.

Garantiperioden er på 15 år, men levetiden er meget længere. Det første Derbigum tag blev lagt i 1967 og er fortsat
helt tæt til glæde for kunden og for os.
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Vi kigger lige forbi
– Eurotag Kvalitetskontrol
Når Derbigum-taget er lagt, kommer en
af vores kvalitetskontrollører fra hovedkontoret i Århus og inspicerer taget
grundigt inden garantibeviset udstedes.
Kvalitetskontrolløren gennemgår det nye
tag efter en nøje planlagt fremgangsmåde.
Han afprøver kvaliteten og sikrer dokumentation i form af billeder og en rapport,
der gemmes centralt på hovedkontoret.
På den måde sikrer vi både dig som
kunde, tagdækkeren og os selv mod
ubehagelige overraskelser.

Alt vores arbejde udføres af autoriserede
tagdækkere, der både har gennemgået
uddannelse i Belgien, hvor Derbigum produkterne fremstilles samt på egen tagdækker skole her i Danmark. Derbigums
kæde af autoriserede tagdækkere findes
overalt i Danmark og er altid lige i
nærheden af den næste opgave.

Men vi stopper ikke bare med at godkende
taget, vores kvalitetskontrol af Derbigum
taget fortsætter med jævne planlagte
mellemrum i garantiperioden – kontrollen
er gratis og udføres af vores kvalitetskontrollør. Eventuelle skader, der opdages
under inspektionen, udbedres naturligvis
gratis. Eneste undtagelse er skader, der er
opstået under andet arbejde på taget.
Den første rulle Derbigum kom til Danmark i 1977. Målsætningen igennem alle
årene har været at levere garanterede
langtidsholdbare tætte tage til husejere og
industrikunder.

Vi ønsker først og fremmest at
konkurrere på kvalitet. Derfor har
samtlige tagdækkere gået på denne skole
og fået et diplom på deres kunnen. Derudover får tagdækkeren et personligt
autorisationskort med billede, som altid
skal kunne fremvises på forespørgsel.

Kvalitetsmålet satte vi fra starten meget
højt. Vi arbejder med specialuddannede
fagfolk, der ved hvordan professionelle
løsninger udføres.
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Ved at besøge vores website på adressen
www.derbigum.dk vil du kunne finde flere
detaljer om vores kvalitetskontrol samt
finde information om brandcertificering,
tekniske specifikationer og meget mere.
Du er også velkommen til at kontakte os
på telefon 70 15 15 17, hvis du har spørgsmål du gerne vil have besvaret.
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Derbigum SP
Skandinavisk mester
i Tæt Tag
Det første Derbigum tag blev lagt i København i 1977 og det er stadig helt tæt og
fremtræder særdeles pænt på trods af sin
høje alder.

Ingen glidning
APP asfalten er også sikker i vedhæftningen uden risiko for glidning selv ved høj
varme. Derbigum holder sig stabil helt op
til ca. +150 grader, hvilket også gælder
for lodrette flader.

Når der lægges et nyt Derbigum tag er
garantiperioden på 15 år, men erfaringerne
viser os gang på gang, at Derbigum tage
holder langt længere end det vi lover til
stor tilfredsstillelse for vores kunder.

Høje kvalitetskrav
Kun det bedste er godt nok når vi arbejder
med Derbigum. Produktets særdeles stærke
egenskaber kombineret med højt kvalificerede tagdækkere, der sætter stor pris på at
være akkurate, ordholdende og færdige
med den rigtige tagløsning til den aftalte
tid er faktorer vi er stolte af, og som er med
til at sikre at vi med rette kan kalde os
Skandinaviske Mestre i Tagdækning.

Som i sportens verden er det ofte et samspil af mange faktorer, der gør at der opnås
så betydelige og markante resultater.
For Derbigum gælder mange af de samme
regler:

Stærk overflade
Glasfibervæven, der ligger indstøbt lige
under overfladen, sikrer en særdeles stærk
overflade der er et værn mod solens varme
og de stærke UV stråler. Mod vinterens
kulde og frost samt mod stød og slag.

Ældes langsommere
Derbigum produktet ældes langsommere
end andre asfalt produkter på markedet,
idet olien i APP asfalten er omsluttet af
polypropylener der beskytter mod ældning
fra solens UV stråler.

Elasticitet
Polyesterfilten giver Derbigum sin enestående stabilitet, elasticitet og egenskab
mod brudforlængelse, der gør, at
Derbigum klarer selv store bevægelser i
moderne tage.
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Det første Derbigumtag,
der blev lagt i Danmark
er godt på vej mod sit
40 års jubilæum. Taget er
stadig tæt og fremtræder
i særdeles fin kondition.
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Arovit Petfood,
Esbjerg

Maersk
Helicopters

Arovit Petfood er ledende indenfor produktion af foder til kæledyr. Der er meget trafik
på tagene, da udluftning og ventilation skal
serviceres jævnligt. Derbigum har styrken
til at klare denne belastning.

Al vedligeholdelse af helicopterne som
flyver mandskab og forsyninger til oliefelterne i Nordsøen foregår hos Maersk
Helicopters i Esbjerg Lufthavn. Sikkerheden skal være i top, også når det
gælder tagdækningen.

Mercedez-Benz,
Vejle

NBC A/S,
Haslev

Hos Mercedes-Benz ved de noget om
kvalitet, sikkerhed og perfekte detaljer.
Med Eurotags landsdækkende service,
kvalitetskontrol og stærke garanti er
Mercedes-Benz sikret mange års Tæt Tag
til en fornuftig pris.

Nordisk Bog Center har testet mange
tagmaterialer gennem tiden. Det ældste
tag på bygningen er et Derbigum tag,
lagt i 1977, som har mange år til gode
endnu. Virkeligheden er det bedste bevis.
Et Derbigum tag er problemfrit i mange år.
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Volvo
Viby, Århus

Malaco,
Slagelse

Volvo har valgt Tæt Tag Derbigum mange
steder i Danmark, bl.a. på hovedkontoret
i Brøndby og Volvo i Viby ved Århus.

Malaco fremstiller slik og lakrids. Deres
store fremgang skyldes bl.a., at de er
dygtige til at finde “det rigtige produkt”.
Med samme gode smag og fine fornemmelse for kvalitet, vælger de tagmateriale
når de renoverer deres bygninger.

Bispebjerg
Hospital

Roskilde
Handelsskole

Sikkerhed og garanti var vigtige for os.
Derfor valgte Bispebjerg Hospital et Tæt
Tag Derbigum.

En smuk og frem for alt sikker løsning når
det gælder listedækning. Med Derbigum
har moderne teknologi gjort det muligt at
lave en enklere og dermed mere sikker
listedækning.
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Privat villa,
Espergærde

Privat villa,
Skåde Bakker

En listedækning er en både smuk og funktionel tagløsning. Der valgtes Tæt Tag
Derbigum fordi produktet sammenlignet
med andre produkter på markedet, har en
beviselig længere levetid.

Denne villa er blevet premieret bla. af
Statens Kunstfond. Arkitekterne var ikke
i tvivl. Tæt Tag Derbigum når kun det
bedste er godt nok.

Vestre Kirkegård
Kapel, Århus

Horsens
Kunstmuseum

På kapellet Vestre Kirkegård i Århus valgte
man Tæt Tag Derbigum, da taget skulle
renoveres. Unik arkitektur fortjener den
bedste beskyttelse overhovedet.

Horsens Kunstmuseum repræsenterer
værdier for millioner af kroner. En vandskade kan have fatale følger. Tæt Tag
Derbigum giver os sikkerhed og garanti
for at vore efterkommere også kan opleve
vore kunstværker.
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Lejerbo,
Køge

Galopbanen,
Klampenborg

Lejerbo valgte en listedækning med
Derbicolor. En smuk og frem for alt
langsigtet løsning.

Tilskuerne på galopbanen i Klampenborg
behøver ikke at frygte en regnbyge.
Tribunen er dækket med Derbigum.

FLS Industries,
Valby

Ældrecenter,
Amager

Hos FLS Industries i Valby indsamles
elektronisk information fra hele verden i
dataafdelingen. En vandskade kan være
katastrofal. Derfor valgtes Tæt Tag
Derbigum.

Ældrecentret på Ugandavej er tegnet af
Hvidt og Mølgaard. Tagløsningen, udført
som listedækning med Derbigums unikke
trekantliste, var indlysende. Den sikreste
listedækning som findes
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www.idekompagniet.com

Vil du vide mere, er du velkommen til
at kontakte os eller besøge os på
www.derbigum.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig!

Eurotag Danmark A/S
Paludan Müllers Vej 82 · 8200 Århus N
Telefon 70 15 15 17 · Telefax 70 15 15 18

www.derbigum.dk
info@eurotag.dk

