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Fakta
DERBIGUM-tage er
ISO-14001- og EMAScertificerede, godkendt af
ETA-Danmark, Cradle-toCradle, og DERBIGUMs
’vugge-til-vugge’-livscyklusanalyse er kontrolleret
og certificeret af
PriceWaterhouseCoopers.
Novo Hovedkontor.

First movers sætter præg på
bæredygtige tagløsninger
E
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, bygherrer
etc. ses som ideel til tidens
nybyggeri og renoveringsprojekter. Man tænker i dag mere
totaløkonomisk og etisk, til
gavn for os alle på langt sigt.

urotag Danmark
A/S har fat i den
lange ende, når det
gælder tagløsninger
til fremtidens bæredygtige
byggeri. Dét dokumenteres i
en lang række spektakulære
byggeprojekter, hvor disse
nytænkende og økonomisk
rentable løsninger allerede
har afsat sit grønne fingeraftryk.

Fokus på grøn filosofi
lønner sig
– For os har det krævet store
og langvarige investeringer
og en urokkelig målrettethed, fortæller administrerende direktør for Eurotag,
Peter Kranz. – Men heldigvis
kan vi nu høste frugterne af
at være first movers med klar
fokusering på at skabe bæredygtige, stærke og 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

– Vi har da også hele tiden
arbejdet på at overbevise
markedet om, at det betaler
sig at antage en helhedsorienteret betragtning, hvor
æstetik, funktionalitet, driftsomkostninger, vedligehold
og levetid, rengøringsmu-

FN Byen

„Vi har aldrig mistet troen på, at vi havde
fat i den lange ende„
virksomheder, der har turdet
gå forrest med fremtidsorienterede og langsigtede
løsninger.
– Vi har aldrig mistet troen
på, at vi havde fat i den
lange ende ved at lægge alle
kræfter i bæredygtige kvali-

tetsløsninger, fortsætter Peter
Kranz. – Den stærkt stigende
interesse og efterspørgsel på
markedet bekræftede os i, at
vi var på rette vej, men beslutningen blev taget længe
inden da. Vores overbevisning var, at fremtiden lå åben
for tagløsninger, der både

var økonomisk og æstetisk
attraktive, holdbare og funktionelle af høj kvalitet, og baseret på grøn og nytænkende
teknologi.
Helhedsorienterede
løsninger
– Hos Eurotag ser vi med
tilfredshed på den øgede bevidsthed omkring bæredygtige og holdbare tagløsninger,
som vi oplever overalt i dag,

Toms chokoladefabrik.

ligheder og miljørigtighed
afvejes i fornuftig balance.
Det er netop her, vi hos
Eurotag i dag står stærkt,
med den vifte af bæredygtige
Derbigum-tagløsninger, som
vi har fået opbygget, og som
konstant bliver tilført nye og
spændende facetter. Belgiske
Derbigum bruger enorme
ressourcer på produktudviklingen, og de alsidige og
spændende 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, slutter
Peter Kranz.

