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Hvidt tag med
grønt aftryk
FN-byen er en af flere
eksempler på en række
spektakulære byggeprojekter, der har indtænkt
økonomisk rentable løsninger til at sætte et grønt
fingeraftryk
TAGLØSNINGER
kargaard@arkbyg.dk

Bæredygtige
tagløsninger
vinder frem. Og fokus på
grøn filosofi lønner sig.
Det er erfaringen for
Eurotag, der med adm. direktør Peter Kranz i spidsen nu
høster frugterne af at være
first movers med fokusering
på at skabe bæredygtige og
for arkitekter og andre rådgivere attraktive tagløsninger.
De funktionelle, økonomiske, etiske og miljømæssige krav i byggebranchen
har aldrig været højere, og er
fortsat stigende.
Samtidig sker der en generel holdningsændring i samfundet, og alt i alt medfører
det, at tiden arbejder for virksomheder, der har turdet gå
forrest med fremtidsorienterede og langsigtede løsninger.

Fat i den lange ende
– Vi har aldrig mistet troen
på, at vi havde fat i den lange
ende ved at lægge alle kræfter i bæredygtige kvalitetsløsninger. Den stærkt stigen-

Der bliver brugt enorme ressourcer på produktudviklingen, og de alsidige løsninger giver stor variation og frihed for arkitekterne. Herhjemme
ser vi eksempler på lyse solreflekterende projekter som her på den nye
FN Byen i Københavns Nordhavn. (Foto: Eurotag)

de interesse og efterspørgsel
på markedet bekræftede os
i, at vi var på rette vej. Hos
Eurotag ser vi med tilfredshed på den øgede bevidsthed omkring bæredygtige og
holdbare tagløsninger, som
vi oplever overalt i dag, også
fra stat og kommuner, siger
Peter Kranz.
– Tætte og stærke tage har
altid været alfa og omega for
os, men nytænkning og teknologiske finesser i et godt
samspil skaber den helhed,
som af flere og flere arkitekter og bygherrer ses som
ideel til tidens nybyggeri og
renoveringsprojekter. Man
tænker i dag mere totaløkonomisk og etisk, til gavn for
os alle på langt sigt. Vi har
da også hele tiden arbejdet
på at overbevise markedet
om, at det betaler sig at an-

tage en helhedsorienteret
betragtning, hvor æstetik,
funktionalitet, driftsomkostninger, vedligehold og levetid, rengøringsmuligheder
og miljørigtighed afvejes i
fornuftig balance, siger Peter
Kranz.

Cradle to cradle
Et eksempel på den udvikling er belgiske Derbigum,
der bruger enorme ressourcer på produktudviklingen,
og de alsidige Emas-certificerede og cradle-to-cradle-løsninger giver stor variation og
frihed for arkitekterne.
Herhjemme ser vi eksempler herpå i projekter som FN
Byen, Fisketorvet, Nationalbanken, Toms Chokolade og
Novo Nordisks hovedkvarter
– samt på mange skoler og institutioner.

SIENA

Er man blevet opkaldt efter det ver
torv belagt med teglsten har man me
til. Og med et stort antal af forskellige
kan Siena helt enkelt varieres og tilp
som du vil have det.

Læs mere om vores Sienaprodukter og bliv inspire

Lys i boligen
giver bedre liv
ikke alene øger mængden
Vi danskere får for lidt
af dagslys og reducerer bedagslys og det påvirker
vores søvn og velbefinden- hovet for kunstig belysning,
men at de også medfører en
de. Et nyt studie viser,
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række
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positive virkmere dagslys i boligen kan ninger.
have en positiv virkning
- Vi danskere får genepå beboernes døgnrytme
relt for lidt dagslys, og det
påvirker vores søvnkvaliog helbred

natten. Et avanceret værktøj har gjort det muligt for
forskerne at simulere, at
huset var placeret i andre
11 ske områder,
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hvilke gjorde dem i stand til at
beregne resultater for Tyskland, Sverige, Polen, Italien,
Storbritannien, Rusland og
Starka designer i beton til hus og have. Siden 193
tet og generelle velbefin- Spanien. Trods forskellige
været kvalitet, engagement og håndværk. Med na
klimamæssige
forhold
var
dende.
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øget sandsynlighed for at også imponerende.
vores børn og miljøet. Og det er vi stolte over.
Det er almindeligt kendt, at påvirke disse ikke-synlige
- Vores undersøgelser vidagslys påvirker vores ople- virkninger i positiv retning ste, at de nye ovenlysvinduvelse af rum, vores humør med op til 55 procent; det er i samtlige af disse lande

