
Danmarks stærke tagløsning med  
markedets bedste garanti
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Lad Decra Tageksperten® rådgive dig

Decra Tag
eksperterne  
er en række 

special uddannede 
hånd værkere, som  

findes over hele landet.

Eksperterne har gennemgået en speciel 
uddannelse hos Icopal, Danmarks store 

tagvirksomhed, i montering af Decra tage. 
Samtidig støtter Icopal eksperterne med 

råd og vejledning baseret på den erfaring, 
der er opnået fra oplægning af flere  
millioner m2 Decra tage i Danmark.

Få et tageftersyn

Med et tageftersyn fra en 
Decra Tagekspert får du en  
faglig vurdering af dit tags tilstand  
– og skal taget udskiftes, fortæller han 
dig, hvilken Decra type der vil passe til 
dit hus.
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30 års produktgaranti + 15 års udførelsesgaranti.
Mere trygt kan det ikke blive

Når du vælger en Decra  
løsning, er du sikret et  
kvalitetsprodukt og en 
garanti, du kan stole på. 
Icopal a/s yder en 30 års 
produktgaranti på alle 
Decra produkterne, hvilket 
er en væsentlig udvidelse  
af de rettigheder, køber  
normalt har i henhold til 
loven. 

Garantien betyder, at Icopal i tilfælde af 
gennemtæring inden for garantiperioden 
lader Decra tagplader og/eller Decra tag
tilbehør udskifte/reparere, herunder betaler 
arbejdsløn for nedtagning og oplægning.  
Du kan se hele garantiteksten på  
decratagekspert.dk eller icopal.dk.

Kvalitet og kontrol
Decra Tageksperter udfører en obligatorisk 
kvalitetssikring på alle Decra tage. Sam

tidig er Decra Tageksperterne underlagt en 
visuel stikprøvekontrol på de udførte tage. 
Af sløres der fejl og mangler, rettes de af 
tageksperten – uden udgift for bygherre.

Tag til ethvert hus
På de næste sider kan du læse om de  
Decra løsninger, som din Decra Tagekspert 
tilbyder.

BEMÆRK! 

15 års udførelsesgaranti
Som de eneste på det danske marked 
kan Decra Tageksperterne nu tilbyde dig 
en ekstra garanti foruden produktgaran
tien. Den nye udførelsesgaranti dækker 
alle udgifter ved udbedring af evt. skader 
og mangler i forbindelse med montering 
af taget – de næste 15 år. Mere trygt kan 
det ikke blive.

Du skal ikke betale ekstra for udførelses
garantien – den er “automatisk med  
i købet”. Hør mere hos d in lokale Decra 
Tagekspert, eller læs mere på  
decratagekspert.dk eller icopal.dk.
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DEcrA® Elegance
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DEcrA® Elegance

DEcrA® Elegance – Sort silkemat
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DEcrA® Elegance – Sort blank

Vinrød

Sort silkemat

Skovgrøn

Kastanie

Sort

Terra cotta

Grafit

Decra Elegance sortimentet omfatter en 
række spændende farver – så du har alle 
muligheder for at vælge netop den farve og 
overflade, som passer til dit hus.

Med sit elegante og stilrene udseende er 
Decra Elegance ganske enkelt prikken over 
i’et. Det eksklusive udseende understreges 
af en overflade, der giver taget liv og kon
trast.

30 års produktgaranti
Med Decra Elegance forener Icopal det 
elegante med det holdbare og robuste. 
Der er hele 30 års produktgaranti på Decra 
Elegance – for det skal nemlig være trygt at 
købe et Decra tag fra Icopal. Alle Decra typer 
er bygget op omkring en stærk kerne af stål. 
Denne kerne er galvaniseret med Aluzink® 
for at sikre optimal korrosionsmodstand 
mod det barske danske klima. Yderst er 
Decra Elegance belagt med en kraftig og 
slagfast lakering, som sikrer, at taget behol
der sin oprindelige overflade i mange år. 

Lyddæmpning
Det nye Decra Elegance tag skal også kunne 
nydes inde fra huset. Derfor har Icopal 
udviklet og indbygget ekstra lyddæmpning 
i det nye tag – så regn og hagl ikke opleves 
som en irriterende trommehvirvel!

Nybygning og renovering
Decra Elegance er det oplagte valg til såvel 
nybygning eller renovering. Den lave vægt 
på Decra Elegance kan klares af stort set 
alle tagkonstruktioner, hvorfor det nye tag 
er ideelt til renovering af f.eks. bølgetag
plader. Ofte kan Decra Elegance monteres 
direkte oven på det eksisterende tag – nemt 
og hurtigt. 

Se taget!
Se en prøve af Decra Elegance hos din  
lokale Decra Tagekspert. Du finder ham på  
decratagekspert.dk eller icopal.dk. 
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DEcrA® classic
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DEcrA® classic

DEcrA® classic – Kulsort
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rød

Antik

rødbrun

Kulsort

Akrylbase

Primer

Primer
Polyesterlak på 
bagsiden

Kraftig stålplade
galvaniseret med Aluzink®

Klar akrylforsegling
Keramisk indfarvet 
stengranulat

På trods af at Decra pla
derne har en kerne af stål 
og en overflade af sten, så 
er de så lette, at de ofte 
kan lægges direkte oven 
på det eksisterende tag
materiale. Ikke mindst hvis 
dit nu værende tag består 
af gamle bølge eller skifer
tagplader. Du slipper for 
besværet og udgifterne ved 
nedrivning og bortkørsel.

Det populære og sikre tag
Siden det første Decra classic tag blev lagt 
i 1978, har mange tusinde danske hjem 
fået lagt det populære tag fra Icopal. Decra 
classic er et smukt tag, der passer til den 
danske byggetradition. De gode erfaringer 
med Decra classic gør, at Icopal kan tilbyde 
mar kedet den bedste produktgaranti på 
hele 30 år.

Mange smukke farver
Du kan vælge Decra classic i 4 smukke 
farver: Kulsort, antik, rødbrun og rød. Og 
det er vel at mærke farver, der holder. Den 
udvendige stenbeklædning sørger for farve
ægthed. Sol og vind bider ikke på farven, og 
den holder sig i mange, mange år. 

Undgå de værste gener
Man kan ikke undgå gener, når man skal 
have et nyt tag. Især ikke hvis man benytter 
tagmaterialer, der støver meget ved tilpas
ning med f.eks. vinkelsliber. 

Med Decra bliver arbejdet overstået hur
tigt, således at du slipper hurtigt af med 
håndværkerne, og din have bliver mindre 
beskadiget. Med Decra opnår du også den 
hurtigste og reneste tagudskiftning, da pla
derne kræver færre indgreb i den bærende 
konstruktion og er nemme og hurtige at 
arbejde med.
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DEcrA® Stratos
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På samme måde som 
Decra classic og Decra  
Elegance er Decra Stratos  
bygget op omkring en stærk 
stålkerne – galvaniseret 
med korrosionssikker  
Aluzink®. På toppen et  
elegant, indfarvet sten
graulat, som sikrer en  
fornem farvestabilitet i 
mange år.

Unik tagprofil
Decra Stratos’ elegante og unikke tagprofil 
har høstet særdeles gode erfaringer på 
mange europæiske mar keder, og tagløs
ningen fås i farven sort.

Enkel montering
Kombinationen af den enkle montering  
– der følger konceptet for Decra classic og 
Decra Elegance – samt den lave vægt på 
blot 7 kg pr. m2 gør Decra Stratos ideel til 
renovering af f.eks. eksisterende bølge eller 
skifertagplader.

30 års produktgaranti
Som det er tilfældet med Decra classic og 
Decra Elegance, ydes der naturligvis også 
en effektiv 30 års produktgaranti på dette 
tagsystem. Læs mere om ga rantien på  
decratagekspert.dk eller icopal.dk. Du kan 
også kontakte din lokale Decra Tagekspert.

Stratos i farven sort
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Faresignaler

De fleste faresignaler ved et 
gammelt tag er ret synlige, 
og her er de tre mest almin
delige. Hvis dit tag har disse 
skavanker, så er det på tide 
at overveje et nyt tag.

Gamle bølgeplader
Faresignalerne er, at pladerne revner. Kraftig 
mosbegroning nedbryder asbestcementen 
og trækker vand ned i tagkonstruktionen. 
Pladerne bliver skjoldede og mister farve. 
Materialet bliver utæt i samlingerne.  
Pladerne mørner og smuldrer. 

Vil man fjerne de asbestholdige plader, skal 
der tages omfattende sikkerhedshensyn. 
Lader man dem derimod blive liggende, er 

der ingen fare. Samtidig er det både en god 
og økonomisk løsning at lægge et nyt tag 
som f.eks. Decra direkte oven på det gamle.

Gamle skiferplader
Faresignaler er spredte utætheder. Knæk
kede, revnede plader. Monteringshuller, der 
vokser. Forvitret tætningsmasse, der falder 
ud. Se desuden under “gamle bølgeplader”. 
Hvis pladerne indeholder asbest, kræver 
det omfattende sikkerhedshensyn at fjerne 
taget. En løsning er at lægge et nyt, let og 
holdbart tag som Decra oven på det oprin
delige tag.

Gamle tagpaptage
Faresignaler på de flade tage med gammel
dags tagpap er revner som følge af for
skydninger i underlaget. Slidt tagpap med 
nedbrudt overflade og overlæg, der kan rives 

fra hinanden. Vand og affaldsophobning 
ved manglende rensning af tag og tagafløb 
forøger skadernes omfang betydeligt.

Man kan bevare det flade tag og renovere 
med det moderne, højteknologiske Icopal 
tagpap, der aldrig har set skyggen af pap. 
Man kan også ændre sin tagkonstruktion og 
lægge et moderne, let og holdbart tag som 
Decra. Derved udnytter man også mulighe
den for at få mere plads med en tagetage.
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Tagrenovering med DEcrA®

Decra produkterne er frem
stillet af stål, galvaniseret 
med Aluzink® og belagt 
med et keramisk farvet 
stengranulat eller slagfast 
pulver lakering. Det sikrer 
en meget lang levetid og en 
farveægthed, der ikke ken
des fra andre tagmaterialer. 

Direkte oven på bølgeplader
Decra pladerne vejer meget lidt. De kan derfor 
lægges direkte oven på f.eks. gamle bølge 
eller skifertagplader. Det sparer besværet og 
udgifterne ved nedrivning og bortkørsel.

Lyddæmpende plader
I modsætning til mange andre tagplader, så 
er Decra lyddæmpende. På mange tagtyper 
kan et haglvejr lyde som en trommesolo. 
Men ikke med Decra. Ved Decra classic og 
Decra Stratos skyldes det stenbelægningen,  
der dæmper lyden. Decra Elegance har en 
indbygget, patenteret lyddæmpnings effekt, 
som sikrer, at det flotte tag også kan nydes 
inde fra huset.

Icopal er din sikkerhed for et stærkt tag
Decra kommer fra Icopal, der igennem mere 
end 100 år har været en af Danmarks stør

ste producenter af tagmaterialer. I dag er 
Icopal en af Europas største virksomheder 
inden for tagløsninger.

Læs mere på 
decratagekspert.dk eller icopal.dk



40
17

 E
ks

pe
rt

br
oc

h 
03

15

Icopal Danmark a/s
Lyskær 5
2730 Herlev
Tlf:  44 88 55 00
Fax: 44 88 55 30
tag.dk@icopal.com
icopal.dk
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