Avancerede tagløsninger

giver tryghed for arkitekterne
Heldigvis har flere og flere arkitekter i dag fokus på tagfladen som
væsentlig parameter i moderne og bæredygtigt byggeri. Her er Eurotag i
stand til at byde ind med de innovative og miljøvenlige produkter og løsningsmodeller, som giver tryghed med hensyn til holdbarhed, tæthed,
sund økonomi og godt indeklima.
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fortæller arkitekt m.a.a. Otto Wagner fra archidea

set ud fra en totaløkonomisk betragtning, fastslår

er glade for at kunne bidrage væsentligt til frem-
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om 1.100 m store tagterrasser, hvor vi valgte at

Direktør Peter Kranz fra Eurotag Danmark A/S

der og fungerer.

anvende Derbigum GC, samt taget over svøm-

fortæller: – Det behøver ikke være dyrere på langt

mehal og store termiske anlæg – i alt 937 m2, hvor
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ces kører konstant på et højt, teknologisk blus.
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