
TEGLTAG 



Professionel rådgivning om din nye tagløsning
Det er afgørende for os, at du som kunde får en god og 
ordentlig rådgivning om, hvilken tagløsning der passer 
til netop din bolig. Vores konsulenter er uddannede til at 
rådgive om materialer og muligheder og til at finde den rette 
løsning under hensyn til boligens konstruktion og alder. 

I forbindelse med et nyt tegltag er det vigtig at vælge den 
rette kombination af produkter. Man ser desværre ofte pro-
blemer i branchen med bl.a. utætte undertage, som skyldes 
forkert valg af materialer og mangelfuld udførsel.

Hos Jydsk Tagteknik anvender vi kun kvalitetsmaterialer, 
og vores uddannede håndværkere er eksperter i tegltage.
Vi går op i detaljer og har strenge krav til kvaliteten af vores 
arbejde. Vi arbejder kun med markedets bedste tagsten og 
undertage, og giver markeds bedste garantier. – Intet andet 
tagfirma i Danmark tilbyder samme garantier.

Læs mere på www.jydsktagteknik.dk
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Jydsk TAGTEknik - din ToTALEnTrEPrEnør

En totalløsning fra Jydsk Tagteknik
Jydsk Tagteknik er totalentreprenør inden for tagløsninger. 
Det betyder, at vi står for alt, hvad der har med dit nye tag 
at gøre. Vi har erfaringen, ekspertisen og materialerne, og 
så har vi håndværkerne til at klare det hele. Det betyder, at 
du kun modtager ét samlet tilbud, som dækker alle opgaver 
i forbindelse med din nye tagløsning. Nemt og overskueligt!

Grundig opgavestyring fra start til slut
Når opgaven går i gang, tager vi os af koordineringen af 
arbejdet fra start til slut. Vi anvender elektronisk opgave-
planlægning for altid at have overblik over nuværende og 
fremtidige opgaver. Det betyder, at vi altid kan give dig 
rimelig nøjagtige opstarts og afslutningsdatoer.

Opgaverne udføres af vores egne ansatte tømrere, murere, 
malere og blikkenslagerer. Det sikrer dig et grundigt og 
kompetent håndværksarbejde i dit hjem – både når det 
drejer sig om nedrivning, bortskaffelse og montage af ny 
tagløsning.

Vores formænd følger løbende arbejdet i din bolig. Når 
opgaven er udført, laver han en grundig slutkontrol med 
kvalitetssikring og sikrer, at du er tilfreds med arbejdet.  
I tilfælde af fejl og mangler udbedrer vi med det samme. 
Vores kunders tilfredshed er nemlig et af de vigtigste mål
for Jydsk Tagteknik.
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Jydsk Tagteknik er

flere gange kåret som  

Årets Håndværker 

Jydsk Tagteknik er flere gange kåret 
som Årets Håndværker – senest i 2014. 
På www.anmeld-haandvaerker.dk kan 
bygherrer landet over anmelde hånd-
værksvirksomheder. det skaber gen-
nemsigtighed for dig som kunde og er 
en titel, vi fortsat arbejder for hver dag! 
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PrisGArAnTi
Hos Jydsk Tagteknik er du sikret en fair pris for et stykke 
kvalitetsarbejde. Faktisk så god og fair, at vi tør give pris-
garanti på vores tilbud til dig. Vi 
matcher prisen under en række 
forudsætninger, hvis du kan få 
udført et tilsvarende stykke arbejde 
til en lavere pris i tilbudsperioden. 

PRISGARANTI

ByG GArAnTi
Med Byg Garantiordningen er du sikret en håndværker, 
der er godkendt af Dansk Byggeri. Samtidig får du 5 års 
garanti, som sikrer dig mod fejl og mangler ved det udførte 
arbejde. Byg Garantien dækker ikke følgeskader.

HÅndværkerens TrygHedsgaranTi
Kun hos Jydsk Tagteknik får du den unikke Håndværkerens 
Tryghedsgaranti på montagearbejdet. Garantien sikrer dig 
dækning af fejl og mangler i 10 år efter arbejdets udførsel. 
Udover fejl og mangler ved selve arbejdets udførsel dækker 
Håndværkerens Tryghedsgaranti også krav på følgeskader, 
som kan henføres til arbejdet i 10 år efter arbejdets udførsel. 
Følgeskader kan i mange tilfælde overstige fakturabeløbet 
med flere 100%, som eksempelvis ved en utæt tagkonstruk-
tion eller råd og svampeskader. Vælger du en entreprenør, 
der ikke er omfattet af Håndværkerens Tryghedsgaranti, er 
du ikke sikret mod fejl, mangler og følgeskader ud over Byg 
Garantiens dækning, hvilket i uheldige tilfælde kan blive dyrt 
for dig som husejer. 

Når du vælger Jydsk Tagteknik som samarbejdspartner, er 
du automatisk dækket af Håndværkerens Tryghedsgaranti.  
det betyder 10 års ekstra garanti og størst mulig sikker-
hed for den håndværksmæssige kvalitet af det udførte 
arbejde.

- For din 

sikkerhed!H
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FAsTPrisGArAnTi
Fastprisgaranti er din garanti for en fast lav pris uanset 
eventuelle prisstigninger i markedet.

LEVErinGsGArAnTi
Leveringsgaranti er din garanti for, at du får leveret opgaven 
til aftalt tid.

Hos Jydsk Tagteknik sætter vi en ære i, at du som kun-
de føler dig tryg ved at lade os udføre håndværksarbej-
det i dit hjem. Vores mangeårige erfaring med tag- og 
energirenovering i danske hjem gør os til en kompetent 
partner, du kan stole på.

Hos os er du altid sikret danmarks bedste garantier på 
dit nye tegltag. Med en række unikke garantier –  bl.a. 
40 års totalgaranti og Håndværkerens Tryghedsgaranti i 
10 år – er du maksimalt sikret, når du vælger et tegltag 
fra Jydsk Tagteknik.

dAnMArks 
BEdsTE 
GArAnTiEr 

40 Års ToTalgaranTi
MEYER-HOLSEN tilbyder 40 års totalgaranti på fabrika-
tionsfejl og nedbrydning af teglsten. Garantien dækker 
også montagearbejdet, hvilket er helt unikt for branchens 
produktgarantier. Jydsk Tagteknik er MEYER-HOLSEN 
tagekspert og anerkender denne enestående garanti som et 
udtyrk for et kvalitetsprodukt i høj klasse. 
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Med Brandenburger HF14 teglsten er du sikret en vingefals 
tagsten af højeste kvalitet og dermed en tagsten, der holder 
i rigtig mange år.

Brandenburger serien produceres af MEYER-HOLSEN på et 
af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i 
mere end 150 år. 

Tagsten og tilbehør produceres i såkaldte ”H-kassetter”. 
Det betyder, at der ikke er berøringspunkter, der kan sætte 
aftryk på hverken tagsten eller tilbehør.

Brandenburger teglstenen er fremstillet af 100% ren skifer-
ler. Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk, 
også sikrer en meget lav fugtoptagelse på kun ca. 3-4%. 
Det betyder stor modstandsdygtighed overfor smuds og al-
gebelægninger på taget og dermed mindre vedligeholdelse 
for at bevare det smukke udtryk.

Brandenburger HF14 teglstenen vejer kun 2,8 kg. pr. stk. 
Det gør den til den letteste ægte vingefals tagsten på mar-
kedet – kun ca. 38 kg. pr. kvm. ved max. lægteafstand.

 BrAndEnBurGEr HF14

FArVEr
Brandenburger HF14 fås i 20 forskellige farver og 
overflader. Her er vist et lille udsnit af de mest anvendte 
farver.

Naturrød Antikrød 
Engoberet

Brasil brun 
Engoberet

Sort
Glaseret

Skifersort
Engoberet

Brun 
Engoberet

Sort ædel
Engoberet



Parcelhuse fra 1950´erne og helt op til 1970´erne har typisk 
en lettere tagkonstruktion end normale tegltage. Derfor er 
Ravensberger Light idéel, da den kun vejer ca. 27,5 kg. 
pr. kvm. Det betyder, at det oftest ikke er nødvendigt at 
forstærke tagkonstruktionen. 

Med Ravensberger Light teglsten er du sikret en letvægts 
fals tagsten af højeste kvalitet, og dermed en tagsten, der 
holder i rigtig mange år.

Ravensberger Light produceres af MEYER-HOLSEN på et 
af Tysklands mest moderne teglværker, der har eksisteret i 
mere end 150 år. 

Produktionen af tagsten samt tilbehør produceres i såkaldte 
”H-kassetter”. Det betyder, at der ikke er berøringspunkter, 
som kan sætte aftryk på hverken tagsten eller tilbehør.

Ravensberger Light er fremstillet af 100% ren skiferler. 
Et materiale, der udover at gøre stenen let og stærk, også 
sikrer en meget lav fugtoptagelse på kun ca. 3-4%. 
Det betyder stor modstandsdygtighed overfor smuds og 
algebelægninger på taget, og derfor mindre vedligeholdelse 
for at bevare det smukke udtryk.

Ravensberger Light teglstenen vejer kun 2,2 kg. pr. stk. og 
er dermed den letteste fals tagsten på markedet.
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rAVEnsBErGEr LiGHT



Den klassiske vinge teglsten fra MEYER-HOLSEN er 
fremstillet af 100% ren skiferler, hvilket gør stenen både 
let og stærk og sikrer en meget lav vandabsorbering på 
kun 3-4%. Det betyder stor modstandsdygtighed over for 
smuds og alger, hvilket øger tagets levetid og får det til at 
fremstå flottere i længere tid.  

Tagstenen er i klassisk størrelse med 14,7 stk. pr. kvm. 
og er ideel til såvel nybyggeri som renovering i traditionel 
dansk stil. 

• En klassisk og tidløs tagløsning.
• Et helt igennem naturprodukt.
• Ægte teglrød farve.

kLAssisk VinGETEGL    ALGEBEHAndLinG 

vi holder dit nye tegltag flot og fri for alger
Når du har fået lagt nyt tegltag af Jydsk Tagteknik tilbyder vi  
dig en årlig algebehandling af taget til en særlig fordelagtig 
kundepris. 

Alger og mos gør taget sårbart, fordi rødderne gror ned i 
de små revner, suger vand til sig og får taget til at revne, 
når frosten sætter ind. Med en årlig algebehandling af dit 
nye tegltag undgår du den belægning af alger og mos, 
som man ser på mange tagflader i dag. En algebehandling 
forlænger tagets levetid væsentligt og får det til at fremstå 
både pænere, sundere og stærkere. 

Jydsk Tagteknik anbefaler, at du vedligeholder dit nye tegl-
tag med en årlig algebehandling.
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Ved udskiftning af dit tegltag vil det ofte være nær-
liggende samtidig at udskifte øvrige elementer i boligen, 
der er forbundet med taget, så som tagrender, gavle, 
kviste og ovenlysvinduer. disse er typisk lige så gamle 
og slidte som taget, og trænger derfor ofte til udskift-
ning.

Tagrender
Jydsk Tagteknik tilbyder en række elegante og effektive 
løsninger inden for tagrender – altid med udgangspunkt i 
bygningen, så du får en løsning, der passer til dit hus.

Mange boliger fra 1960’erne og 1970’erne har skjulte 
tagrender. Skjulte tagrender kan stoppe til og forårsage 
fugt- og rådskader på huset. Det er derfor en god idé at 
skifte til synlige tagrender. Jydsk Tagteknik monterer oftest 
åbne tagrender, der er lette at rense og vedligeholde.

Vi monterer tagrender i aluzink, zink og kobber. 

kviste
Tusindevis af danskere vælger at udnytte rummene i tag-
etagen ved at bygge kviste på huset. En kvist giver optimal 
udnyttelse af tagetagen og udover ekstra lys, god udsigt og 
luft giver en kvist masser af charme til huset både udefra og 
indefra. 

Velux ovenlysvinduer
Dagslys har enorm betydning for vores trivsel og velbe-
findende. Især ovenlys giver en god fordeling af dagslyset 
til hele rummet. Det er derfor en god ide at få lavet eller 
udskiftet ovenlysvinduer, når du alligevel er i gang med at 
udskifte tegltag.

Jydsk Tagteknik er autoriseret Velux montør, og vi laver alt i 
Veluxløsninger.

Vedligeholdelsesfri gavle og udhæng
Jydsk Tagteknik tilbyder også at lave vedligeholdelsesfri
løsninger til stern, vindskeder og gavle. Du slipper dermed 
for løbende vedligeholdelse med maling af højt placerede 
elementer. Vi udfører vedholdelsesfri løsninger, der ligner 
træ og fås i mange forskellige farver. 

TiLBEHør

Beige

LysegråKoksgråSort

RødbrunHvid



Vi FinAnsiErEr diT nyE TEGLTAG

lån til finansiering af dit nye tegltag til lav rente uden 
sikkerhed
Jydsk Tagteknik samarbejder med DanAktiv og tilbyder dig 
at låne det fulde beløb til dit nye tegltag over 10-15 år til lav 
rente og helt uden sikkerhed. Dette kan lade sig gøre, fordi 
et nyt tegltag forøger værdien af din boligs salgsværdi.

sådan får du finansieret dit nye tegltag
Vores konsulent vejleder dig om lånet og om, hvordan 
ansøgningen udfyldes nemt og hurtigt. Efter godkendelse 
får du hurtigt et uforpligtende lånetilbud, som er gældende i 
3 måneder. Du kan i ro og mag vurdere tilbuddet i forhold til 
andre finansieringsmuligheder og eventuelt få en snak med 
din bank eller revisor.

5,5%
rente

ingen 
sikkerheds-

stillelse

ned til     

6,4%
ÅOP

Når du beslutter dig for at acceptere lånetilbuddet, under-
skriver du låneaftalen, hvorefter vi planlægger montagen af 
dit nye tegltag sammen med dig. Herefter udfører vi arbej-
det til den aftalte tid.

Bestil et uforpligtende konsulentbesøg på vores hjemme-
side. Så kommer en af vores kompetente konsulenter på 
besøg hos dig i din bolig, når det passer dig. Du kan få et 
tilbud på din nye teglløsning på stedet eller få tilsendt et 
skrifteligt tilbud inden for 48 timer.  
 
Helt gratis og uforpligtende! 

Bestil et konsulentbesøg på www.jydsktagteknik.dk

Besøg tagudstillingen i en 
af vores 3 afdelinger og 
få grundig vejledning om 
vores mange forskellige 
tagløsninger. 

Åbningstider:
Hverdage kl. 8-16
Søndage kl. 11-14

Afdeling sjælland 

Lunikvej 34
2670 Greve 
Tlf. 7015 3344

greve@jydsktagteknik.dk

Afdeling sønderjylland 
og Fyn

Marsvej 4
6000 Kolding
Tlf. 7015 3344

kolding@jydsktagteknik.dk

Afdeling nord- og 
Midtjylland

Samsøvej 34
8382 Hinnerup
Tlf. 7015 3344

hinnerup@jydsktagteknik.dk


