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"Vi fik her i foråret lagt nyt Decratag på vores hus af Jydsk 
Tagteknik. Vi havde forinden haft deres konsulent på besøg, 
som vi havde et utroligt positivt møde med. Det vi specielt 
satte pris på var, at konsulenten var meget grundig og 
realistisk i vurderingen af, om vi skulle renovere taget eller 
lægge et helt nyt. Vi fik aldrig følelsen af, at han bare ville 
sælge os et nyt tag, men en seriøs beskrivelse og beregning 
af begge alternativer. Vi valgte så at lægge et nyt Decratag, 
som vi er blevet utrolig glade for. Det giver faktisk et 
overraskende stort visuelt løft til hele huset, som er af ældre 
dato. 

Da konsulenten besøgte os, kom vi også til at tale om 
energi-renovering, som er oplagt i et ældre hus som vores. 
Også her fik vi en meget grundig og seriøs beskrivelse af 
de forskellige muligheder i vores hus, og det gav os et rigtig 
godt overblik over muligheder for energibesparelser, som vi 

Det vi specielt satte pris på var, at kon-
sulenten var meget grundig og realistisk 
i vurderingen af, om vi skulle renovere 
taget eller lægge et helt nyt.

ikke selv ved så meget om. Vi valgte at få isoleret loftet og få 
nye energivinduer ved samme lejlighed, som er begrænsede 
investeringer med store varmebesparelser. Og det passede 
os rigtig godt at energioptimere huset, når vi nu alligevel 
skulle have nyt tag, så vi kun skulle igennem én ombygning. 
Arbejdet forløb overraskende effektivt og ordentligt. Efter 
kun 5 arbejdsdage havde vi både et nyt flot Decratag, nye 
energivinduer og ny loftsisolering – og så med både Dansk 
Byggeri garanti, Håndværker-garanti og producentgarantier 
fra Icopal, Rationel og Rockwool.  
 
Vi var meget imponerede af Jydsk Tagteknik – både hvad 
angår konsulentens ærlige og grundige rådgivning og den 
effektive udførelse. Så de levede fuldt ud op til vores for-
ventninger og faktisk også mere til.

Erik og Karen Bunk Andersen, husejere Herning.
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På vores hjemmeside kan du søge inspiration og læse mere om vores 
forskellige tag- og energiløsninger. Du kan se videoer om mange af vores 
løsninger, og du finder også en lang referenceliste over opgaver, vi har 
udført. Rigtig god fornøjelse! 

Du ringer til Jydsk Tagteknik og aftaler et tidspunkt, hvor en af vores  
håndværksuddannede konsulenter kommer ud og vurderer din bolig, og 
laver løsningsforslag – eller du sender en mail via hjemmesiden. 

Konsulenten kommer ud og laver en grundig undersøgelse af dit tag og 
laver evt. termografering af din bolig med henblik på energiforbedringer. 
Han udarbejder et forslag til løsninger tilpasset nøjagtig din bolig. 
– Besøget er helt uforpligtende, selvfølgelig!

Du og konsulenten gennemgår forslagene sammen, og taler om fordele 
og økonomi ved de forskellige løsninger.

Når du og konsulenten er enige om en løsning, der matcher dine ønsker 
og behov, får du med det samme et tilbud med beskrivelse af arbejdet.

Vores professionelle håndværkere kommer ud og udfører din nye tag- 
og/eller energiløsning.

Efter arbejdets afslutning foretager vores fagfolk altid en endelig slut-
kontrol af det udførte arbejde for at sikre, at resultatet lever op til vores 
høje kvalitetskrav.

Til sidst får du tilsendt dokumentationspapirer og garantibevis på det 
udførte arbejde.
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Landsdækkende 
tag- og energiløsninger

Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring inden for tag-
renovering og energioptimering af danske par-
celhuse, og vi er i dag den største og foretrukne 
entreprenør til tagopgaver.

Det hele begyndte med én varevogn
Jydsk Tagteknik har udført alle tænkelige tagløsninger 
mellem himmel og jord i over 50 år. Da virksomheden blev 
etableret i midten af 60’erne i Hinnerup i Østjylland, havde 
vi bare én varevogn. I dag er vi landsdækkende med tre 
afdelinger og er vokset til Danmarks største tagfirma. 
I højsæsonen er vi mere end 140 håndværkere og konsulen-
ter i gang fra tidlig morgen til sen aften med alle typer tag- 
og energiopgaver. Løbende uddannelse giver os optimalt 
produktkendskab og sikrer, at vi altid er opdaterede med 
nyeste arbejdsmetoder og -teknikker. Derfor kan vi tilbyde 
dig Danmarks bedste udførelsesgarantier på vores arbejde.

Alt i alt har vi gennem årene renoveret og udskiftet over  
10.000.000 m2 tage for danskerne – vi kan også hjælpe dig!

Her finder du os:
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Afdeling Nord- 
og Midtjylland

Afdeling Sønder-
jylland og Fyn Afdeling 

Sjælland

Afdeling Nord- og Midtjylland 
Samsøvej 34                                     
8382 Hinnerup   
hinnerup@jydsktagteknik.dk

Afdeling Sjælland
Lunikvej 34
2670 Greve
greve@jydsktagteknik.dk

Afdeling Sønderjylland og Fyn            
Marsvej 4       
6000 Kolding     
kolding@jydsktagteknik.dk    

Ring 70 15 33 44 
www.jydsktagteknik.dk

Besøg os!
Besøg produktudstillingen 
i en af vores 3 afdelinger 
og se et udpluk af vores 
tag- og energiløsninger.
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Hvorfor samarbejde      med Jydsk Tagteknik?
üHØJ KVALITET I ALLE LED

Hos Jydsk Tagteknik sætter vi en ære i at levere 
totalløsninger af høj kvalitet, der lever op til dine 
forventninger.

Som kunde hos os får du altid en sikker, 
solid og professionel totalløsning til en 
god konkurrencedygtig pris. Vi gør en 
løbende indsats for at sikre, at alle 
vores medarbejdere er kompetente, 
seriøse og altid har fokus på vores 
kunders individuelle behov og 
ønsker.

Når du bestiller et konsulentbesøg 
hos Jydsk Tagteknik får du 
inden for kort tid besøg af en af 
vores håndværksuddannede kon-
sulenter, der rådgiver om den bedste og mest besparende 
tag- eller energiløsning til dit hus. Han giver dig samtidig en 
ordentlig vejledning omkring materialer og muligheder. 

Herefter møder du vores specialiserede håndværkere, 
som har solid erfaring og som løbende efteruddannes, 
så de altid er ajour med både lovgivning, materialer 
og arbejdsteknikker. Og så anvender vi naturligvis kun 
materialer af højeste kvalitet – hver gang! 

– Fordi kvalitet i alle led er godt håndværk!

üTOTALLØSNINGER DU KAN REGNE mED 

Hos Jydsk Tagteknik er opgaven først løst, når 
den er kvalitetssikret, og når du er tilfreds!

Vi er totalentreprenør inden for tag- og energiløsninger. Det 
betyder, at vi står for ALT, hvad der har med din nye tag- 
eller energiløsning at gøre. Vi har erfaringen, ekspertisen og 
materialerne, og så har vi rådgivere og specialiserede hånd-
værkere til at udføre de mange forskellige opgaver, vi laver. 
Det sikrer dig et kompetent og sammenhængende hånd-
værksarbejde i dit hjem– helt fra nedrivning og bortskaffelse, 
til montage- og installationsarbejde.

Hos Jydsk Tagteknik modtager du derfor kun ét samlet 
tilbud, som dækker alle opgaver i forbindelse med din nye 
tag- eller energiløsning. Nemt og overskueligt. Vi tager os 
selvfølgelig af al planlægning og koordinering af arbejdet 
og sørger for, at du altid bliver informeret om opstart og 
afslutning. 

Når opgaven er udført laves en grundig slutkontrol med 
kvalitetssikring, men opgaven er først afsluttet, når du er 
tilfreds med arbejdet. 

– Dét kalder vi en totalløsning, du kan regne med!
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Hvorfor samarbejde      med Jydsk Tagteknik?
üDANmARKS BEDSTE GARANTIER

For at sikre maksimal tryghed for vores kunder 
er vi med i Danmarks bedste garantiordninger og 
medlemsskaber. 

Med over 50 års erfaring og over 170 medarbej-
dere er vi Danmarks ældste og største tag- og 

energirenoveringsfirma. Vi har en dokumente-
ret sund økonomi, og er en samarbejdspart-
ner, du til enhver tid kan regne med – både 

i forhold til overholdelse af de indgåede 
aftaler og eventuelle reklamationer.  
 
Som yderligere sikkerhed tilbyder vi dig 
BYG Garanti og den unikke Håndværke-

rens Tryghedsgaranti på alle vores opga-
ver, ligesom vi tilbyder en række produkt-

specifikke garantiordninger. Bedre dækning mod fejl og 
følgeskader findes ikke! Læs mere om vores garanti- 
ordninger på næste side.

– Vores garantier er din sikkerhed!

üVI HJæLpER mED fINANSIERINGEN

Når du vælger os som samarbejdspartner er 
en attraktiv finansieringsløsning en del af vores 
tilbud til dig.

 

Vi tilbyder alle vores kunder at finansiere den valgte tag- 
eller energiløsning til en fleksibel rente og løbetid, der er 
tilpasset dine ønsker og økonomi. Ved energirenoverings-
løsninger skal du oftest slet ikke have penge op af lommen, 
idet besparelserne på din varmeregning betaler ydelserne på 
lånet. Alle lån ydes uden nogen form for sikkerhed for lånet, 
og er alene betinget af vores samarbejdspartners godken-
delse af dig.

En sammenligning af forbrugslån på Mybanker i 2015 viser, 
at vores rente og ÅOP er lavere end i Danmarks fire største 
banker. 

– Dét er fordelagtig finansiering! 

Ingen
 sikkerhed
for lånet

Ingen
udbetaling

Lav 
rente

üENERGImæRKNING Af DIT HUS

Som kunde hos Jydsk Tagteknik tilbydes du en 
ny energimærkning af dit hus til op til 90% under 
markedsprisen!

Når du alligevel er igang med tag- eller energiforbedringer 
i dit hus, er det oplagt at få en ny energimærkning af huset 
ved samme lejlighed. Vi tilbyder markedets billigste energi-
mærkning, der laves af vores autoriserede samarbejds-
partner, der er ISO 9001 certificeret af Byggeriets Kvalitets-
kontrol. 

Energimærket inkluderer en omfattende rapport med yder-
ligere anbefalinger til energioptimering af din bolig.

Energimærket er vigtigt, når du vil: 
• Finde besparelser i dit energiforbrug.

• Dokumentere energirenovering.

• Øge husets værdi med ca. 100.000 kr. pr. energitrin.

• Sælge huset. 

– Dét kalder vi optimering af boligens værdi!
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Jydsk Tagteknik er flere gange kåret som 
Årets Håndværker

På Anmeld-haandvaerker.dk og på Trustpilot.dk kan for-
brugere landet over uafhængigt anmelde håndværks-
virksomheder. Anmeldelsen sker 
ud fra en række kriterier fastsat af 
forbrugerne selv, og det skaber 
gennemsigtighed for dig som 
kunde.

Derfor er vi stolte af, at vi to 
gange har vundet prisen som Årets 
Håndværker og af vores 5 stjerner 
på Trustpilot. 

Det er anerkendelser vi fortsat 
arbejder for – hver dag!
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Danmarks bedste 
Garantiordninger
Når du samarbejder med Jydsk Tagteknik får du 
den unikke Håndværkerens Tryghedsgaranti og 
BYG Garanti ifølge tilbuddet. Herudover får du en 
række produktspecifikke garantier afhængig af 
den valgte løsning. Det kalder vi sikkerhed for en 
ordentlig håndværksløsning!

Håndværkerens Tryghedsgaranti
Helt unik håndværkergaranti, der sikrer dig mod både 
håndværksmæssige fejl og følgeskader. Håndværkerens 
tryghedsgaranti dækker fejl, mangler eller følgeskader på 
op til 200.000 kr. inkl. moms. Det er din unikke sikkerhed for 
veludført håndværkerarbejde. Der udstedes et garantibevis 
på det specifikke arbejde. 
 
BYG Garanti
Byg Garanti sikrer, at du altid får en håndværker, der er 
medlem af Dansk Byggeri. Samtidig får du 5 års garanti på 
udført arbejde til dækning af sjusk, fejl og mangler på op til 
150.000 kr. 

Dansk Byggeri Tagmalerforening
Som medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforening deltager vi 
i en række obligatoriske kurser, der sikrer, at vores medar-
bejdere altid er 100% opdateret med det sidste nye inden for 
regler, miljø og udførelse af tagmalerarbejde. Kun 15% af 
alle tagrenoveringsfirmaer er medlemmer af foreningen og 
kun medlemmer kan give BYG Garanti på tagmalerarbejde.

BmI Roofpro Aerodek (tidl. Decra Tagekspert garanti) 
For at kunne tilbyde BMI RoofPro garanti (den tidligere De-
cra Tagekspert garanti) skal vores håndværkere gennemgå 
en speciel uddannelse hos BMI Icopal i montering af Aero-
dek (det tidligere Decra) og Quadro.Uddannelsen sikrer, at 
vi har unik viden om Aerodek og Quadro samt tilbehørssor-
timentet, således at vi kan levere markedets absolut bedste 
løsning. Kun BMI RoofPro kan tilbyde 30 års produktgaranti 
på alle Aerodek og Quadrotage samt 15 års Entreprisega-
ranti, som dækker fejl i det udførte arbejde og følgeskader. 
 
 

BmI Roofpro Tagpap (tidl. Icopal plus Garanti)
Ved at leve op til BMI Icopals strenge krav om håndværks-
mæssig kvalitet og erfaring har vi autorisation til at give BMI 
RoofPro Tagpap Garanti. Garantien dækker BMI Icopal 
Tagpap og sikrer 15 års garanti på både materialer, udførsel 
og følgeskader. 

meyer-Holsen 40 års totalgaranti
Jydsk Tagteknik er Meyer-Holsen tagekspert. Meyer-Holsen 
tagsten er af højeste kvalitet, hvorfor Meyer-Holsen yder 20 
års suppleringsgaranti og 40 års totalgaranti fra leverings-
tidspunktet. Der udstedes garantibevis på teglstenene.

prisgaranti
Som Danmarks største tagfirma inden for tag- og energi-
renovering kan vi give dig garanti for en fair pris. Vores 
prisgaranti ved tagrenovering eller køb af nyt tag betyder, at 
vi matcher prisen under en række forudsætninger. Garantien 
er gældende, hvis du kan få udført nøjagtig tilsvarende løs-
ning med tilsvarende garantier til lavere pris i op til 30 dage 
fra vi har afgivet tilbuddet.

Slutkontrol med kvalitetssikring
Som det eneste tagfirma i Danmark foretager vi slutkon-
trol og kvalitetssikring af udført tagarbejde. Er der fejl eller 
mangler, laver vi en aftale om udbedring, og betragter først 
opgaven som løst, når du er tilfreds. Det sikrer dig høj kvali-
tet i alle sammenhænge.

fastprisgaranti
Tag- eller energirenovering er ofte en større investering. 
Derfor giver Jydsk Tagteknik naturligvis fastprisgaranti på 
alle opgaver. Vores konsulenter gennemgår altid opgaven 
grundigt sammen med dig, inden du får et tilbud, så du er 
velinformeret om, hvad tilbuddet kommer til at indeholde. Vi 
garanterer, at prisen på det specifikke tilbud er fast, så du 
ikke får ubehagelige overraskelser efterfølgende.



9

Parcelhus før tagrenovering.

Nyt Quadro by Icopal tag.

Vores håndværkere lægger nyt Aerodek tag (tidligere Decra) på 12 huse i Låsby.

Parcelhus efter tagrenovering.
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Hvilken løsning passer 
til dit tag?
Når du kan se, at det gamle tag trænger til en 
kærlig hånd, er et af de første spørgsmål, om 
taget skal skiftes, eller om det kan betale sig at 
renovere det gamle? 

Svaret afhænger af flere forskellige ting, og det er altid 
vigtigt at overveje økonomi og levetid af det renoverede tag 
i forhold til evt. at få lagt et nyt tag. Derfor er det godt at få 
en fagmand med på råd, når du skal træffe beslutning om 
hvilken tagløsning, der passer til dit hus, ønsker og økonomi.
Hvad enten du skal have renoveret tagbelægningen, eller 
have helt nyt tag, står Jydsk Tagteknik for hele processen. 
Efter du har besluttet dig for din nye tagløsning, tager vi os 
af al planlægning og koordinering af arbejdet, indtil taget er 
helt færdigt og klar til aflevering. Det betyder, at du slip-
per for at bruge en masse tid på byggestyring, og trygt kan 
overlade hele projektet til os.  

BESTIL TAGTJEK I DAG pÅ TLf. 70 15 33 44eller på www.jydsktagteknik.dk 

Bestil et uforpligtende tagtjek*  

Et tagtjek er et uforpligtende møde, hvor vores kon-
sulent kommer på besøg i dit hjem. Et tagtjek tager 
selvfølgelig udgangspunkt i netop dit hus og i tagets 
alder og tilstand, såvel som i dine behov og ønsker. 
Et tagtjek indeholder følgende:  

 P Grundigt eftersyn af tag og loft.

 P Opmåling af loftsareal og taghældning.

 P Vurdering af tagkonstruktionens tilstand.

 P Vurdering af tagrender, slutninger ved f.eks. 
vindhætter og skorsten og øvrige detaljer.

 P Gennemgang af løsningsforslag og specifika-
tioner sammen med dig.

 P Du modtager et tilbud på stedet, så du har 
et overblik over de mulige løsninger med det 
samme.

*) Gælder kun fastland og brofaste øer.
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Aerodek Tradition tag (tidligere Decra Classic) oplagt i Albertslund, sort mat.

Vores håndværkere har uddannelse i at lægge Aerodek 
(tidligere Decra) tage. Vi har specialister, som kun laver 
Aerodek tage. Derfor får du altid et 1. klasses håndværk 
hos os.

Jydsk Tagteknik har lagt nye Aerodek Tradition tage 
(tidligere Decra Classic) på 12 boliger i en boligforening 
i Låsby. Hus før udskiftning.

Hus efter montage af nyt Aerodek Tradition tag, 
sort mat (tidligere Decra Classic). 
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Gennem tiderne har vi oparbejdet en stor 
erfaring og know-how omkring Aerodek 
(tidligere Decra) tage. Vi er eksperter i Aer-
odek og ingen laver tagene bedre end os! 

Med titlen som RoofPro der et ganske særligt ansvar, nemlig 
ansvaret for at den håndværker, der skal lægge dit tag, har 
gennemgået en specialuddannelse hos BMI Icopal, som er 
producenten af Aerodek (tidligere Decra).

Uddannelsen sikrer, at håndværkeren har et solidt produkt-
kendskab og den håndværksmæssige forståelse, der skal 
til for at montere Aerodek (tidligere Decra) tage korrekt og 
fejlfrit. 

Igennem årene har Jydsk Tagteknik lagt over 10.000.000 
m2 tage. Siden 1993 er vi årligt blevet kåret som Danmarks 
største RoofPro håndværker af BMI Icopal. Den ekspertise 
kommer naturligvis også dig til gode, når du vælger os til at 
lave dit nye Aerodek (tidligere Decra) tag. 
 
Kun RoofPro håndværkere tilbyder 30 års produktgaranti på 
alle Aerodek (tidligere Decra) og Quadro tage samt 20 års 
Entreprisegaranti, som dækker fejl i det udførte arbejde og 
følgeskader.

To typer Aerodek (tidligere Decra) og et nyt de-
signtag fra BMI Icopal i samme familie:

•	 Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) som har en 
robust pulverlakering, der giver et eksklusivt og elegant 
look. 

•	 Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic) har en 
overflade af keramisk stengranulat, der er farveægte og 
lydabsorberende.

•	 Quadro by Icopal er Icopals nye ståltag i æstetisk og 
unikt look i patenteret design. 

Læs mere om Aerodek på de næste sider.

Vidste du
at Aerodek (tidligere 

Decra) er et af de stærke-
ste tage du kan vælge til 
dit hus – og tilmed med 

Danmarks bedste 
garantier?
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Decra Elegance, sort silkemat.

Aerodek Unique (tidligere Decra) i flere farver
I takt med udviklingen er Aerodek Unique (tidligere Decra 

Elegance) udvidet med en række nye, spændende farver – 
så nu har du alle muligheder for at vælge netop den farve og 
overflade, som passer til dit hus.

Med sit elegante og stilrene udseende er Aerodek Unique 
(tidligere Decra Elegance) ganske enkelt prikken over i’et. 
Det eksklusive udseende understreges af en overflade, der 
giver taget liv og kontrast.

Decra Elegance, sort glans

Sort mat

Sort blank Grafit mat

Kastanie mat

Terracotta mat

Nyt Aerodek Unique tag (tidligere Decra Elegance), sort mat.

Nyt Aerodek Unique tag (tidligere Decra Elegance), sort blank.
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Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) er en 
elegant og robust tagløsning med en blank over-
flade, der sikrer et moderne, stilrent udtryk med 
masser af liv og kontrast. 

Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) er et danskpro-
duceret lækkert og moderne  tag, der ligesom de øvrige 
Decratage er bygget op omkring en kerne af stål, der gør 
taget både slidstærkt og holdbart. På ydersiden er produktet 
belagt med en kraftig og slagfast lakering, der gør, at taget 
bevarer sin oprindelige blanke overflade og smukke farve i 
mange år. 

Lyddæmpende konstruktion
På mange typer ståltage kan et haglvejr lyde som en trom-
mesolo. Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) har en 
lyddæmpende effekt, der sikrer, at det flotte tag også kan 
nydes indefra. Det skyldes dels tagets stålkerne og dels, at 
taget lægges med kort lægteafstand.

Altid en økonomisk løsning 
Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) kan monteres 
efter det gamle tag er fjernet, eller det kan lægges direkte 
oven på det gamle tag. Det gør det velegnet til renovering af 
gamle, slidte skifer- og bølgeeternittage, og det sikrer dig en 
fornuftig økonomisk løsning.  

Uanset hvilken montageløsning du vælger, får du
med Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance) en utrolig 
solid og langtidsholdbar løsning.

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

200.000 kr. 120 2.301 kr. 5,50% 6,70% 8.000 kr. 273.785 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af Aerodek tage. Låneeksempel:

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på Aerodek Unique (tidligere Decra Elegance):
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Årelang farveholdbarhed
Fordi Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic) har en ud-
vendig stenbeklædning, er det særdeles modstandsdygtigt 
over for sol og vind, og farverne bevarer altid deres ægthed. 
Hvad enten du vælger kulsort, antik, rødbrun eller rød, forbli-
ver den pæn i rigtig mange år. 

Decra Tagekspert fra Jydsk Tagteknik er her i 
gang med oplægning af 17.500 m2 Aerodek 
Tradition (tidligere Decra Classic) på 230 
huse i Rønbjerg Feriecenter i Nordjylland (se 
omslaget).

Nyt Aerodek tag (tidligere Decra Classic), kulsort.

AntikRød

RødbrunKulsort
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Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic) er en 
stærk tagløsning med ekstra lang levetid. Pro-
duktet er indbegrebet af traditionel dansk byg-
getradition, og med de mange smukke farver kan 
du altid finde præcist det tag, der passer til dit 
hus. 

Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic) er bygget op 
omkring en kerne af stål, der er med til at gøre taget utrolig 
slidstærkt. Udvendigt har Aerodek Tradition (tidligere Decra 
Classic) en stenbeklædning på overfladen, som giver et 
rustikt og klassisk look. 

Hurtig montering
En af fordelene ved Aerodek Tradition tag (tidligere Decra 
Classic) er, at det ikke vejer så meget. Det betyder, at en 
let spærkonstruktion er tilstrækkelig, og at taget er hurtigt 
at montere. Normalt kan det monteres direkte oven på det 
gamle tag.  

Slidstærk i alle facetter
Med en stærk kerne af galvaniseret stål er et Aerodek Tradi-
tion tag (tidligere Decra Classic) praktisk talt umuligt at slide 
op. På overfladen er en keramisk indfarvet stenbeklædning 
i 4 forskellige farver, der giver taget sit flotte udseende. Et 
meget stort tilbehørsprogram betyder, at du altid får en 
smuk skræddersyet løsning. 

Sikkerhed
Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic) er 100% storm-
sikkert og vand- og snetæt. Det er produceret af BMI Icopal, 
som garanterer fuld kvalitets- og leveringssikkerhed.

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på Aerodek Tradition (tidligere Decra Classic):

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

100.000 kr. 120 1.153 kr. 5,50% 7,10% 4.000 kr. 138.284 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af Aerodek tage. Låneeksempel:
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Nye billeder fra DItte/Icopal fotograf+ montage-
billede fra Icopal brochure s. 8 minus logo på 
tshirt?? 

Vælg mellem to farver
Quadro leveres i to farver som fremhæver det gennem-
gående minimalistiske og stilrene look. Sort mat

Grafit

Nyt Quadro tag, sort silkemat.
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Quadro by Icopal er Danmarks nye designtag, 
der forener funktionalisme med et æstetisk og 
minimalistisk look, der giver ethvert hus et flot 
løft.

Quadro er let og hurtigt at montere og er produceret af 
letvægtsmaterialer, hvorfor det kan monteres på alle typer 
hældningstage. Der findes et fuldt tilbehørssortiment til 
Quadro.

Garanteret tæt og solidt
Quadro er lige så elegant, som det er slidstærkt. Det er 
produceret i en kraftig stålkvalitet og er opbygget på samme 
måde som de gennemprøvede Decra tagplader, og har 
derfor de samme solide egenskaber. Et Quadro tag har en 
utrolig lang levetid uanset hårde vejrforhold med påvirkning 
af sol, regn og blæst, hvorfor Icopal giver hele 30 års  
produktgaranti på taget.

Hvorfor vælge Quadro by Icopal?
• Æstetisk og unikt look i patenteret design.

• Velegnet til både nybyggeri og renovering.

• 2 flotte farver og fuldt tilbehørsprogram.

• Unik kraftig stålkvalitet med 30 års produktgaranti.

• Maksimal beskyttelse mod regn, hagl, sne, is og sol. 

• Tagpladerne er stormsikrede.

• Let og hurtig at montere.

• Minimal vedligeholdelse.

Quadro by Icopal
Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på Quadrotage:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

200.000 kr. 120 2.301 kr. 5,50% 6,70% 8.000 kr. 273.785 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af Quadro tage. Låneeksempel:
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Naturrød Antikrød 
Engoberet

Brasil brun 
Engoberet

Sort
Glaseret

Skifersort
Engoberet

Brun 
Engoberet

Sort ædel
Engoberet

Et væld af farver
Meyer Holsen teglsten fås i 20 forskellige farver og overfla-
der. Her er vist et lille udsnit af de mest anvendte farver.

Nyt tegltag, skifersort.

Nyt tegltag, naturrød.
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Vi har årelang erfaring med tagpap og vores 
håndværkere er eksperter i at lægge Meyer- 
Holsen Tegltage.

Vi tilbyder komplette løsningsforslag med f.eks. nyt tegltag, 
kviste og tagrender, og vi anvender altid kun de bedste kva-
litetsmaterialer, fordi vi af erfaring ved, at den rette kombina-
tion af kvalitetsmaterialer og korrekt professionel udførsel er 
altafgørende for et perfekt resultat.

Tegltag fra meyer-Holsen
Med Meyer-Holsen teglsten på taget er du sikret et nyt tegl-
tag af højeste kvalitet. Fabrikken, som ligger i Tyskland, har 
mere end 150 års erfaring med produktion af teglsten. De har 
en helt unik produktionsform og anvender 100% rent skifer-
ler til teglstenene. Vi tilbyder et bredt sortiment af vinge- og 
vingefalstagsten, som varierer i vægt og udtryk. 
 
Sådan skabes meyer-Holsen teglsten 
Meyer-Holsen anvender de nyeste teknikker og kun de 
bedste råmaterialer – hele grundlaget for opnåelsen af en 
kvalitetsteglsten. Alle Meyer-Holsen teglsten brændes i sin 
egen form. Selve brændingen tager ca. 24 timer og sker ved 
ekstremt høje temperaturer – en produktionsform, der i sid-
ste ende giver en brudstyrke på mere end 5-6 gange højere 
end kravene og en minimal fugtoptagelse på mellem 3-4%.  

Det er din sikkerhed for et tegltag af markedets absolut  
højeste kvalitet, der modstår fugt og frostsprængninger, og 
som holder vejr og vind sikkert ude. 

Du får altid 40 års totalgaranti på alle teglsten fra Meyer 
Holsen.

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på meyer-Holsen tegltage:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

300.000 kr. 180 2.583 kr. 5,50% 6,40% 12.000 kr. 462.258 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af tegltage. Låneeksempel:
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Med BMI MONIER tagsten får du 
en smuk og helstøbt tagløsning.  

2 tidsløse farver
Monier B&C betontagsten fås i 2 klasiske farver:  
sort og koralrød. 

Sort Koralrød
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BMI Monier B&C  
betonsten 
Et betontag fra BmI monier er en god og øko-
nomisk tagløsning. Tagstenen er lavet af beton 
og er kendetegnet ved den lave bølgeprofil, 
som giver det færdige tag et roligt og afdæmpet 
udseende.

B&C 30 ERGO
B&C 30 Ergo er en unik letvægtstagsten, der vejer 30 kg/
m2, hvilket er ca. 10 kg mindre end en klassisk betontag-
sten. Bortset fra den lavere vægt er både tagflade, kvalitet 
og holdbarhed helt identisk med klassiske betontagsten, og 
den monteres på samme spærkonstruktion som klassiske 
tagsten. B&C 30 Ergo skaber et bedre arbejdsmiljø for hånd-
værkeren med større effektivitet til følge, da der skal løftes 
langt mindre i forbindelse med monteringen. 

B&C 25
B&C 25 er en banebrydende ny betontagsten, der er udvik-
let med Aerlox teknologi. Det betyder, at B&C 25 er 40% 
lettere end traditionelle betontagsten – og dette uden at gå 
på kompromis med udseende, overflade eller holdbarhed. 
B&C 25 vejer kun 25 kg/m2 og kan grundet den lave vægt 
med stor fordel anvendes i forbindelse med renovering af 
nedslidte tage med stål eller fibercement såvel som til ud-
skiftning af gamle eternittag eller andre tage med let spær-
konstruktion.

Kun RoofPro håndværkere tilbyder 30 års produktgaranti på 
alle BMI Monier betonstens tage samt 20 års Entreprisega-
ranti, som dækker fejl i det udførte arbejde og følgeskader.

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

200.000 kr. 120 2.301 kr. 5,50% 6,70% 8.000 kr. 273.785 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af betontage. Låneeksempel:

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på BmI mONIER betontage:
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Glatdækning er ideelt til fladtag og 
utraditionelle konstruktioner.

Listedækning løfter husets 
samlede æstetiske udtryk.

Tagpap fra BMI Icopal er markedets 
stærke-ste og smukkeste løsning. Ma-
terialet er enormt fleksibelt og lægger 
sig pænt omkring ovenlysvinduer og 
udluftningshætter.
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Flere og flere vælger tagpap til boligen på grund 
af produktets stilrene udseende, kreative an-
vendelsesmuligheder og store styrke. Tagpap er 
meget let i forhold til f.eks. tegl og betontagsten 
og stiller færre krav til tagets konstruktion.

Tagpap er et fantastisk belægningsmateriale, der kan an-
vendes til de fleste tagtyper, og som er utroligt fleksibelt og 
nemt at forme efter konstruktionen. 

Tagpap fra Icopal produktudvikles løbende, så det i dag er 
det stærkeste, smidigste og mest slidstærke tagpapmate-
riale på markedet. Små løbegange i tagpappet leder vand-
damp fra tagkonstruktionen væk fra taget, og det sikrer en 
fortsat ensartet og flot belægning, der holder tæt i rigtig 
mange år.

Glatdækning 
Den klassiske glatdækning er den rette løsning, når ud-
gangspunktet er glatte og ubrudte flader og tagpaprullernes 
føjelighed, gør det ideelt til utraditionelle former. Renovering 
af fladt tag med glatdækning er ideelt, når behovet er et flek-
sibelt og formbart tag med et enkelt og lidt rustikt udseende. 

Listedækning
Listedækning er en klassisk tagdækning med et karakter-
fuldt udseende, der er kendetegnet ved smukke, vertikale 
linjer. Listedækning udstråler kvalitet og godt design og er 
med til at understrege og løfte husets samlede udtryk.

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

100.000 kr. 120 1.153 kr. 5,50% 7,10% 4.000 kr. 138.284 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af tagpaptage. Låneeksempel:

Jydsk Tagteknik har 50 års erfaring i at lægge Icopal tagpap 
og vi er omfattet af BMI RoofPro garantiordningen. Det 
betyder, at vores håndværkere løbende efteruddannes i 
overensstemmelse med Icopals retningslinjer for tagpap-
dækning, og at du får 20 års garanti på produkt, udførelse 
og følgeskader. 

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på Icopal tagpap:
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Metaltagrender fra Icopal har en unik overflade, 
der fremstår diskret og passer til alle huse.

Indvendig skjult tagrende

Zinktagrender er en klassisk løsning, 
der patinerer smukt med tiden.

Udskiftet til udvendig tagrende
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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. 

Icopal tagrender for sublim holdbarhed
Tagrender fra Icopal er fremstillet af kvalitetsstål med en helt 
unik overflade. Stålkernen er belagt med et zinklag, som er 
lakeret med højkvalitetspolyester, som beskytter tagrenden 
mod vejr og sollys. Materialet er ikke temperaturfølsomt, og 
tæthed og holdbarhed er i top. Samtidig er Icopal tagrender 
en meget økonomisk løsning.  

Metaltagrender er stort set vedligeholdelsesfrie og kan 
tåle, at du stiller en stige op ad dem. Og du er altid sikret 
et ensartet udseende, fordi der ikke er forskel på, hvordan 
materialet ældes. Vi giver 15 års produktgaranti på alle me-
taltagrender fra Icopal.

Zinktagrender
Vi fører kun zinktagrender er af højrste kvalitet, som har en 
utrolig lang levetid. Gennemførte zinktagrender er en smuk 
og klassisk løsning, der ofte monteres på tegl- og betonta-
ge. Zink patinerer smukt med tiden og er særdeles mod-
standsdygtigt overfor vind, regn og slud. Vores håndværkere 
er specialuddannede i montering af zinktagrender.
 
Kobbertagrender
Rolls-Roycen blandt tagrender er kobbertagrenden. Især til 
ældre huse og glaserede tegltage passer kobbertagrender 
rigtig flot. Kobbertagrender skal loddes sammen og er derfor 
en dyrere løsning. Til gengæld har kobber en langt længere 
levetid end de andre typer tagrender og vil med årene pati-
nere til den smukke grønne farve.

Skift husets skjulte tagrender
Mange boliger fra 60’erne eller 70’erne har skjulte tagrender. 
Denne type kan stoppe til og forårsage fugt- og rådskader 
på huset. Derfor er det en god idé at skifte til synlige tagren-
der. 

Det er især de tagrender, der er indbygget i en trækasse 
under udhænget, der forårsager fugt og rådskader. De fleste 
skjulte tagrender er desuden lavet af plast, som er et kulde- 
og varmefølsomt materiale, der udvider og trækker sig 
sammen. Det kan gøre tagrenden utæt i samlingerne. Det er 
derfor en rigtig god idé at få skiftet skjulte tagrender ud med 
synlige.  

Det er lettest at skifte til åbne tagrender ved udskiftning 
af hele taget, men det kan også ske som et selvstændigt 
stykke arbejde. Her forkortes tagets udhæng, så de åbne 
tagrender kan monteres.

Jydsk Tagteknik monterer kun åbne tagrender, der er lette at 
rense og vedligeholde. 
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Kviste og gavle
Tusindvis af danskere vælger at få en langt bedre 
udnyttelse af rummene i tagetagen ved at bygge 
en kvist på. Ud over ekstra lys, god udsigt og luft 
giver en kvist masser af charme til huset både 
ude- og indefra.  

Hvis du overvejer at få bygget en kvist på din tagetage, er 
projektet i gode hænder hos Jydsk Tagteknik. Vi har mange 
års erfaring med at bygge kviste, og vi anvender kun kvali-
tetsprodukter og anbefalede metoder. Derfor får din nye 
kvist en meget lang levetid, og du får en optimal udnyttelse 
af tagetagen. 

Et smukkere hus
Udhæng, kviste og gesimser tilpasses husets stil helt ned i 
de små detaljer. Det er nu også muligt at få udført standard-
gesimserne i farvet aluminium for at minimere vedligeholdel-
sen. 

Vedligeholdelsesfri gavle og udhæng
Jydsk Tagteknik tilbyder også at lave vedligeholdelsesfri 
løsninger til stern, vindskeder og gavle, så du slipper for den 
løbende vedligeholdelse med maling i højden. Vi udfører 
vedholdelsesfri løsninger med Cedral, der ligner træ og fås i 
mange forskellige farver, så de passer til ethvert hus.

Udover ekstra lys, god udsigt og luft, 
giver en kvist masser af charme til huset 
både ude- og indefra.

Vores vedligeholdelsesfri gavle og udhæng 
ligner træ, er den bedste og mest robuste 
kvalitet på markedet.

Beige

LysegråKoksgråSort

RødbrunHvid

Fås i mange forskellige farver – her de mest anvendte:
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En ny tagkonstruktion er en mulighed, hvis du 
ønsker at fjerne risikoen for vandgennemtræng-
ning på et fladt tag, eller hvis du ønsker at udnyt-
te boligens tagetage og få ekstra kvadratmeter.

I 60- og 70'erne var det populært at bygge huse med fladt 
tag (built-up tage). Fladt tag er dog ikke altid hensigtsmæs-
sigt, fordi regnvand, smeltevand fra sne og skidt samler 
sig og risikerer at trænge ned i tagoverfladen. Særligt ved 
tagpap af middel eller dårlig kvalitet og fejlagtig montage 
eller opståede skader på taget, er vandgennemtrængning et 
problem, som medfører fugt- og rådskader i boligen.

Derfor er en løsning at lave en ny spærkonstruktion og et nyt 
tag med hældning for at imødekomme vandgennemtræng-
ning og fugtskader i boligen. 

En ny tagkonstruktion kan laves direkte ovenpå det gamle 
tag, eller det gamle tag kan afmonteres først. Uanset hvilken 
løsning du vælger tager vi os af hele processen med nedtag-
ning, bortskaffelse, etablering af ny spærkonstruktion og det 
nye tag.

Udnyt boligens loftrum
En ny tagkonstruktion er også oplagt, hvis du har en bolig 
med lav taghældning, og ønsker at udnytte tagetagen og få 
ekstra kvadratmeter i boligen. Her kan tagets hældning øges 
med en ny spærkonstruktion og et nyt tag, hvorved loftrum-
met kan udnyttes til beboelse. Mange vælger også, at få 
monteret Velux ovenlysvinduer i et nyt udnyttet loftrum.

Huset før renovering.

De nye spær rejses.

Huset med ny tagkonstruktion.
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Uanset boligtype giver ovenlysvinduer helt nye muligheder 
både i forhold til indretning og til rummets anvendelse.
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Dagslys har enorm betydning for vores trivsel og 
velbefindende. Især ovenlys giver en god forde-
ling af dagslyset til hele rummet. Derfor er det en 
god ide at få lavet ovenlysvinduer eller lystunne-
ler i taget, når du alligevel er i gang med at reno-
vere det.

Lys skaber liv
Med VELUX som samarbejdspartner, kan vi tilbyde en lang 
række attraktive vinduesløsninger. Det gælder ikke kun i 
villaer og ejendomme i to og tre plan. Hvis du har en helt 
almindelig etplans villa fra f.eks. 60’erne eller 70’erne, kan 
du også nyde godt af ovenlysvinduer. Uanset boligtype giver 
ovenlysvinduer helt nye muligheder både i forhold til indret-
ning og til rummets anvendelse.

En løsning der møder energikravene
Energikravene til ovenlysvinduer er som alle andre vinduer 
skærpet de seneste år. Vi fører VELUX ovenlysvinduer med 
lavenergiruder og med hærdet glas udvendigt. En lav-
energirude er fremstillet til at holde bedre på varmen, så mil-
jøbelastningen til opvarmning bliver mindre. Energivinduer 
øger derfor også komforten i boligen mærkbart.

Velux® Lystunneler
Lystunneler er designet til at give naturligt lys i gangarea-
ler, trappeopgange og badeværelser, hvor montering af et 
ovenlysvindue ikke er muligt. VELUX lystunneler er utrolig 
fleksible og kan installeres overalt, hvor der er 6 meter eller 
mindre mellem dit tag og loft. Lystunneler monteres med 
fast eller fleksibelt rør afhæng af afstanden mellem tag og 
loft, og de kan monteres på både skrå og flade tage. 
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Ved rensning og maling af taget har du naturligvis mulighed 
for at skifte tagets farve. Vælg imellem 6 forskellige farver.

Rensning og maling forlænger 
tagets levetid og løfter husets 
udseende markant.  

Huset før renovering
Huset efter renovering 
Malet med mørk antracitgrå.

Teglrød

Svenskrød

MokkaAntracitgrå

Sort

Mørk 
Antracitgrå

Tag renset og malet sort.

Se vores film om garanteret tagrenovering 
www.jydsktagteknik.dk/tagmaling
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En god tagrenovering giver et flot og holdbart 
tag med helt nyt udseende og med en forlænget 
levetid på op til 15-20 år. Jydsk Tagtekniks reno-
veringskoncept gør det nemt for dig og skånsomt 
for miljøet. 

Mange tage, som er mellem 25 og 35 år gamle, har brug for 
renovering eller udskiftning. Eternitbølgeplader, skifer-
eternit og betontegl er alle gode, solide og robuste mate-
rialer til tagbelægning. Men efter 20-30 år i det danske vejr 
med skiftende varme, kulde, fugt, frost og sol, trænger selv 
det mest hårdføre tag til en gennemgang og evt. en rens-
ning og maling. Det er væsentligt billigere at renovere taget 
end at skifte tagbelægning. Derfor er renovering af taget en 
rigtig god investering, der samtidig giver huset et helt nyt og 
smukt udseende. 

Tagrenovering består af en grundig højtryksrensning med 
miljøgodkendt specialudstyr, hvorefter taget skylles og ef-
terbehandles med et mos- og algehæmmende middel. Efter 
grunding males taget to gange med markedets absolut mest 
robuste tagmaling.

Efter rensning og maling får taget en helt ny slidstærk 
overflade, der sikrer en forlænget levetid på op til 15-20 år. 
Samtidig beskyttes tagkonstruktionen mod fugt fra alger og 
mos på tagbelægningen. 

medlem af Dansk Byggeri Tagmalerforeningen
Jydsk Tagteknik er medlem af Dansk Byggeri Tagmaler-
forening, hvilket er en forudsætning for, at tagrenoverings-
arbejdet er omfattet af BYG Garantiordning. Som medlem 
deltager vores håndværkere i en række obligatoriske kurser, 

der sikrer, at vi altid er opdaterede inden for lovgivning, miljø 
og udførelse af tagrenoveringsopgaver – herunder tagma-
ling.  
 
Kun 15% af alle tagrenoveringsfirmaer er medlem af Dansk 
Byggeri Tagmalerforening, hvilket er din sikkerhed for en 
tagrenoveringsløsning af højeste kvalitet.

Totalløsning
Udskiftning til et nyt tag er en større investering og samtidig 
kan nedtagning, bortskaffelse og deponering af det gamle 
eternittag være en besværlig og dyr affære. Det kan derfor 
i mange tilfælde betale sig at renovere taget istedet for en 
totaludskiftning. Vi tager os af hele renoveringsprocessen fra 
start til slut og skåner samtidig både din økonomi, miljøet og 
taget.

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

30.000 kr. 36 915 kr. 2% 6,30% 1.050 kr. 32.937 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af tagrenovering. Låneeksempel:

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på tagrenovering:



33

Algebehandling forebygger mod mos og alger 
og forlænger tagets levetid. Vi laver kun miljø-
godkendte algebehandlinger.

Tagets overflade før algebehandling

Tagets overflade efter algebehandling.

Se vores film om miljørigtig algebehandling 
www.jydsktagteknik.dk/algebehandling
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Jydsk Tagteknik laver kun miljøgodkendte alge-
behandlinger med rensning af tagrender i over-
ensstemmelse med Miljøstyrelsens skærpede 
krav.

En algebehandling forebygger alger og mos på taget, for-
længer tagets levetid og får det til at fremstå både pænere, 
sundere og stærkere. 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. 
 
miljøgodkendt algebehandling
Når taget algebehandles en gang årligt, forlænger du tagets 
levetid, dels fordi mos og alger ikke kan gro, men også fordi 
du ved en grundig algebehandling samtidig opdager even-
tuelle fejl og skader på taget i god tid. Foruden de grønlige 
mos og algebevoksninger fjerner algebehandling også den 
smudsige overflade, der naturligt lægger sig på taget i løbet 
af året, hvorefter tagets oprindelige farve og glans igen frem-
træder. Se eksempel på billedet til venstre.

Algebehandlingen består af en oversprøjtning af taget med 
et miljøgodkendt algebekæmpende middel. De nye miljøkrav 
foreskriver, at al overskydende væske fra algebehandlingen 
opsamles fra tagrenderne, så væsken ikke løber ud i afløbet. 
Derfor renser vi altid tagrenden grundigt for blade og skidt 
og blokerer afløbet, så overskudsvæsken kan opsamles 
med et specielt sugemundstykke, hvorefter væsken bort-
skaffes på miljørigtig vis.

Algeservice abonnement
Ved koncentrerede alge- og mosbevoksninger, der ikke er 
vedligeholdt regelmæssigt, vil det sædvanligvis være nød-
vendigt at foretage flere algebehandlinger for at opnå fuld 
effekt. Derfor tilbyder vi et algeservice-abonnement, som 
sikrer dig en årlig algebehandling helt automatisk.

Algebehandling bliver udført hvert år mellem marts og 
november måned, og inkluderer et tjek af dit tags tilstand. Vi 
lægger en kontrolseddel, efter at vi har udført algebehandlin-
gen med tagtjek, så du ved, at vi har været der. 

Bestil en algebehandling online
Bestil en algebehandling på www.jydsktagteknik.dk.
Her kan du også tilmelde dig vores 
årlige algeservice, så du hvert år 
får udført en algebehandling helt 
automatisk til en fordelagtig pris.

Når vi udfører algebehandlingen af dit tag renser 
vi samtidig tagrenden for blade og skidt, så du 
altid har en ren og optimalt fungerende tagrende.

NYHED TIL DINE fLISER!Trænger dine havefliser til en grundig højtryksrensning og 
en efterfølgende imprægnering, så de modstår skidt, snavs 
og alger? Når du samtidig med en algebehandling bestiller 

fliserensning, kan vi give dig et rigtig godt tilbud! Bestil på tlf. 70 15 33 44
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priseksempel: Nyt Decra Classic tag.

• Tagareal: 205 m2.

• Taget er lagt oven på eksisterende skifertag. 

• Montering af nye Icopal metaltagrender.

• Montering af nye stern og vindskeder.  

       Pris 150.000 kr. inkl. moms.

priseksempel: Nyt Quadrotag.

• Tagareal: 164 m2.

• Taget er lagt oven på eksisterende skifertag. 

• Montering af nye Icopal metaltagrender.

• Montering af vedligeholdelsesfri stern og 
vindskeder. 

      Pris 180.000 kr. inkl. moms.

priseksempel: Ny tagpap listedækning.

• Tagareal: 290 m2 hældningstag 

• Nedtagning og bortskaffelse af eksisterende 
tegltag.

• Montering af nye finérplader.

• Montering af 2 lag listedækning.

• Montering af nye Icopal metaltagrender. 

      Pris 340.000 kr. inkl. moms.

priseksempel: Tagrenovering.

• Tagareal: 186 m2.

• Taget er renset og malet antracitgrå. 

       Pris 28.000 kr. inkl. moms.
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Vi har fået renset og malet vores tag af Jydsk Tagteknik. Vi 
har i flere år gået og overvejet frem og tilbage, om vi skulle 
lægge et helt nyt tag, eller om vi kunne nøjes med at give 
taget nyt liv med en renovering. Og efter mødet med Jydsk 
Tagtekniks konsulent var vi ikke længere i tvivl om, at en 
tagrenovering med grundig rensning og maling af taget var 
den optimale løsning for os her og nu. Det er langt billigere 
end et nyt tag og holder i op til 20 år, så i forhold til vores 
økonomi og fremtidsplaner var det oplagt for os at renovere. 
Og så har vi tilmed fået de bedste håndværksgarantier på 
renoveringsløsningen, hvilket var helt afgørende for, at vi 

valgte Jydsk Tagteknik. En anden sidegevinst er, at vi rent 
faktisk føler, at vi har fået nyt tag efter renoveringen, for det 
fremstår langt flottere og mere gennemført end vi overhove-
det havde forestillet os forinden. Så vi er virkelig glade for at 
vi valgte at få renset og malet taget – takket være konsulen-
tens faglige rådgivning og hans hjælp til at lave helhedsvur-
deringen af vores hus, husets værdi, vores fremtidsplaner 
og økonomi. Så tusinde tak til Jydsk Tagteknik og varme 
anbefalinger til andre, der drømmer om et ”nyt” tag til fornuf-
tige penge.

Jens Grosen Madsen, husejer Hinnerup

En sidegevinst er, at vi rent faktisk 
føler, at vi har fået nyt tag efter reno-
veringen, for det fremstår langt flottere 
og mere gennemført end vi overhove-
det havde forestillet os forinden.

"
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Vidste du
at salgsprisen på dit hus 

stiger ca. 100.000 kr. 
alene ved at forbedre 
energimærket med ét 

bogstav.

Jydsk Tagteknik tilbyder at energimærke dit 
hus til markedets laveste pris, når du køber en 
energirenoveringsløsning hos os.

Energimærket er vigtigt, når du vil: 

• Finde besparelser i dit energiforbrug.

• Dokumentere energirenovering.

• Øge husets værdi.

• Sælge huset (energimærket er lovpligtigt ved salg). 

Energimærket laves af vores autoriserede samarbejdspart-
ner, der er ISO 9001 certificeret af Byggeriets Kvalitetskon-
trol. Energimærket inkluderer en omfattende rapport med 
yderligere anbefalinger til energioptimering af din bolig, og 
Jydsk Tagteknik står naturligvis til rådighed med vejledning i 
at udnytte energimærkerapportens anbefalinger med henblik 
på størst mulige besparelser på din varmeregning.

Vores samarbejdspartnere er certificeret af 
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Hvilken løsning skal du 
vælge?
Når du bestiller et energitjek fra Jydsk Tagtek-
nik, møder du altid en ekspert i energiløsninger. 
Vores konsulenter er uddannede energivejledere 
og kan derfor rådgive dig på tværs af forskellige 
energibesparende løsninger.

Energirenovering er en god forretning, der tilgodeser både 
din privatøkonomi, boligens indeklima og miljøet. En energi-
renoveringsløsning betyder store besparelser på varmereg-
ningen, og er hurtigt tilbagebetalt, hvorefter du kan nyde 
godt af besparelserne i mange år fremover.

En enkelt energirenoveringsløsning vil tilmed ofte forbedre 
husets energimærke med ét bogstav, hvorved salgsprisen 
øges med ca. 100.000 kr. 

professionel rådgivning om energiløsninger
Hos Jydsk Tagteknik møder du altid en professionel råd-
giver, der har de faglige byggetekniske kompetencer i orden 
og samtidig kan rådgive på tværs af energibesparende 
løsninger, teknologier og produkter.

En energivejleder er særligt uddannet til at kunne rådgive 
bredt og tværfagligt om de tekniske detaljer, der sikrer en 
energibesparelse i dit hus. Som erfaren energivejleder kan 
din konsulent derfor hurtigt vurdere, hvor der er potentiale 
for energibesparelser i din bolig. Og du får naturligvis ude-
lukkende rådgivning i overensstemmelse med det gældende 
bygningsreglement. 

Vi fører et bredt sortiment af energioptimeringsløsninger, 
som alle medvirker til at reducere varmeudslippet i dit hus, 
og som dermed tilgodeser miljøet. Løsningerne omfatter:

• Efterisolering af loft og hulmur.
• Energivinduer og -døre.
• Energi-glas.
• Varmepumper.
• Solceller. 

 
Bestil et uforpligtende energitjek* 

Ved et energitjek kommer konsulenten på besøg i dit 
hjem. Rådgivningen tager udgangspunkt i husets al-
der, nuværende opvarmningskilde og varmeforbrug. 
Et energitjek indeholder følgende: 

 P Gennemgang af tag, loft, mure og vinduer. 

 P Termografering, der illustrerer varmeudslippet i 
din bolig.** 

 P Rådgivning om de energibesparende løsninger, 
der skaber størst besparelse i din bolig. 

 P Du modtager et tilbud på stedet, så du har 
et overblik over de mulige løsninger med det 
samme. 

*) Gælder kun fastland og brofaste øer.
**) Termografering kan kun udføres fra november til april  
  og kun ved temperaturforskel ude/inde på 12°.

BESTIL ENERGITJEK I DAG PÅ TLF. 70 15 33 44eller på www.jydsktagteknik.dk 
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Granulaten indblæses på loftet 
med specialudstyr og former sig 
perfekt til omgivelserne.

Ved behov hæves gang-
broen, så den ligger i 
niveau med den nye 
isolering.

En loftisolering tager højest en arbejds-
dag afhængig af behovet for eventuelle 
nye konstruktioner, og vi efterlader selv-
følgelig altid din bolig pæn og ordentlig 
efter arbejdets afslutning.

Vi monterer altid nye vind-
stoppere af kraftig kvalitet, 
så granulaten ikke blæser 
rundt på loftet.

Vidste du
at efterisolering er et af 

de mest effektive energi-
tiltag du kan gøre i din 

bolig med en meget be-
grænset investering!

Se vores film om loftsisolering på:
www.jydsktagteknik.dk/loft
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Efterisolering af loft
Med en efterisolering er du sikret en energirigtig 
bolig og investeringen er tjent hjem på bare 3-4 
år.  

Generelt forsvinder der mere varme igennem loftet end igen-
nem husets øvrige flader. Det er fordi, varmen i dit hus stiger 
til vejrs og fordi den eksisterende isolering på loftet ofte er 
fyldt med revner og sprækker – såkaldte kuldebroer – hvor 
varmen slipper ud. Og det er rigtig gode grunde til at få den 
rette loftisolering. 

Efterisolering af loft med ROCKWOOL® 
Når du efterisolerer ændrer du på konstruktionen af dit hus. 
Selv små udførelsesfejl eller brug af materialer af dårlig kvali-
tet medfører risiko for manglende ventilation og kuldebroer 
og øger risikoen for skimmelsvamp. Det er derfor vigtigt, at 
både isoleringsmateriale og det håndværksmæssige arbejde 
er af højeste kvalitet. 

Vi anvender derfor kun den bedste isoleringsgranulat på 
markedet fra ROCKWOOL (højeste Europæiske standard 
A1) og vi er autoriseret ROCKWOOL indblæser, som be-
tyder, at vi er underlagt både egenkontrol og stikprøvekon-
trol af ROCKWOOL.

Granulaten indblæses på loftet med specialudstyr og former 
sig helt tæt op ad spær, rør og andre installationer, og ud-
fylder effektivt kuldebroer i den eksisterende isolering. Den 
høje kvalitet af ROCKWOOL granulat sikrer, at granulaten 
ikke blæser rundt på loftet og ikke falder sammen over tid.
Når du får udført en efterisoleringsløsning udstedes en attest 
på arbejdet, som både ROCKWOOL og Jydsk Tagteknik 
står bag.  - Det er din sikkerhed for en solid kvalitetsløsning!

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

30.000 kr. 36 915 kr. 2% 6,30% 1.050 kr. 32.937 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af efterisolering. Låneeksempel:

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på efterisolering:

Værd at vide om følgeskader ved efter-
isolering:  

• Følgeskader som mug og skimmelsvamp kan 
nemt udgøre 15 gange isoleringens pris.

• Ansvar for skader, som kan opstå mange år 
efter arbejdets udførsel, er dit – selv efter salg af 
huset.

• Din forsikring dækker ikke skader som følge af 
mangelfuld håndværksmæssig udførsel.

• Det er derfor vigtigt, at vælge en håndværker, 
med ekspertisen og garantierne i orden, til at 
udføre efterisoleringsopgaven.
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Hulmursisolering
forbedrer husets inde-
klima mærkbart og den 

isolerende effekt mærkes 
med det samme!

I murens fuger udbores små 
huller, som efterisoleringen 
indblæses igennem.

Vi kommer ud til dit hus 
med vores eget special-
udstyr, og udfører efter-
isoleringen på en enkelt 
dag.

Isoleringsmaterialet indblæses i hul-
muren med et specielt mundstykke 
som sikrer, at hulmuren isoleres ef-
fektivt.Efter isolering udfyldes hullerne 
i ydermurens fuge igen, så indgrebet 
ikke kan ses.

Hulmuren før efterisolering. 
Eksisterende isoleringsbatts 
falder sammen over tid og 
efterlader kuldebroer i hul-
muren.

Et nyt lag efterisolering blæses 
ind foran nuværende isolering, 
der presses helt ind til inder-
muren i hulrummet og lukker 
kuldebroer i muren. 
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Efterisolering af hulmur
Boligens komfort øges mærkbart med en hul-
mursisolering og investeringen er tjent hjem på 
3-4 år.

I mange ældre huse er den nuværende isolering i hulmuren 
ikke tilstrækkelig til at opfylde nutidens krav. Eksisterende 
isoleringsbatts falder ofte sammen over tid, og efterlader 
store revner og sprækker (kuldebroer) i isoleringen, hvor 
varmen slipper ud. Kuldebroerne i hulmuren kan lukkes med 
en efterfyldning af den eksisterende hulmur med granulat. 

Ved hulmursisolering efterfyldes muren med det 
isoleringsmateriale, der egner sig bedst til forholdene og den 
eksisterende isolering. 

Ved hulmursisolering udbores små huller i murens fuge. Et 
nyt lag isoleringsmateriale indblæses i hulmuren foran den 
nuværende isolering, der presses helt ind til indermuren. 
Herved sikres, at hulmuren bliver fuldt isoleret og at alle små 
sprækker og hulrum lukkes. Risikoen for kolde trækvinde 
i muren bortisoleres, og indeklimaet forbedres mærkbart. 
Efter isolering udfyldes hullerne i ydermurens fuge igen, så 
det ikke kan ses, at muren er blevet efterisoleret.

  Her indblæses hulmursisolering, 
hvorefter hullerne udfyldes igen

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på efterisolering:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

30.000 kr. 36 915 kr. 2% 6,30% 1.050 kr. 32.937 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af efterisolering. Låneeksempel:

Se vores film om hulmursisolering på:
www.jydsktagteknik.dk/hulmur
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Med nye lavenergivinduer og døre 
rykker energimærket på din bolig 
ofte et bogstav op. Vi anbefaler 
vinduer og døre af højeste kvalitet 
fra Rationel.

AURA-serierne fås som standard med  
ekstra stærke beslag og elegante arkitekt-
tegnede greb. 

Energivinduer giver et mærkbart 
bedre indeklima i din bolig.

Rationel AURAPLUS er fremstillet 
i en solid trækonstruktion med en 
aluminiumsprofil på den udvendige 
side.

Rationel AURA er et energiop-
timeret trævindue i høj kvalitet 
med aluglaslister hele vejen 
rundt langs glasset.
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Energivinduer og -døre
Varmetabet gennem gamle vinduer og døre ud-
gør ofte en stor del af boligens samlede varme-
forbrug. Derfor er der mange penge at spare ved 
at udskifte vinduer og døre, ligesom det giver 
husets udseende et markant løft.

Meget varme går tabt gennem gamle ruder uden energi-
belægninger, med skæve vinduesrammer, utætte tætnings-
lister og utætte og uisolerede samlinger mellem vinduer og 
ydermure. Derfor er der rigtig mange penge at spare ved at 
vælge energirigtige løsninger.

Energivinduer og -døre af højeste kvalitet
Hos Jydsk Tagteknik anbefaler vi vinduer og døre af 
højeste kvalitet fra Rationel. Alle vinduer og døre leveres 
med lavenergiruder, som er A-mærkede og dermed lever op 
til Bygningsreglementet 2020's meget skrappe energikrav.

Vi fører Rationel AURA og AURAPLUS-serierne, som er 
udført i hhv. træ og træ/alu. Begge serier er udført i stilrent 
design og konstrueret for sikring af maksimalt lysindfald for 
optimal udnyttelse af solens energi. Vinduerne leveres som 
standard med bl.a. ekstra stærke beslag og er forsynede 
med 2 tætningsplaner, der gør vinduerne ekstra tætte. 
AURA og AURAPLUS serierne fåes med 6 forskellige åbne-/
lukke-funktioner og i et væld af standard- og specialfarver.

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på energivinduer og -døre:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

75.000 kr. 60 1.505 kr. 4,50% 7,80% 3.750 kr. 90.937 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af energivinduer og -døre. Låneeksempel:

Udskiftning af vinduer og døre har mange  
fordele:

• Reduktion af varmetab med op til 60%.

• Væsentlig besparelse på varmeregningen.

• Formindsket risiko for råd og skimmelsvamp.

• Bedre indeklima og støjisolering.

• Betydelig forskønnelse af boligen.

• Reduktion af CO2-udledningen.

• Øget værdi af boligen med et bedre energi-
mærkebogstav.
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Energi-glas
Udskift glasset i dine termovinduer til isolerende 
energiruder og reducer varmetabet med op til 60%.

En væsentlig del af den energi, der bruges til at opvarme
danske huse, forsvinder ud gennem husets ruder. I tilfælde hvor 
selve vinduesrammen er i god stand, kan det ofte betale sig kun 
at udskifte ruderne. 

Udskiftning til energiruder er en af de mest effektive og øko-
nomiske metoder til at reducere varmeudslippet i din bolig, 
samtidig med at husets indeklima forbedres. 

Jydsk Tagteknik råder over et bredt sortiment af energiruder 
fra førende europæiske producenter af kvalitetsruder. Vores 
energiruder er fyldt ud med gas og glasset er belagt med en 
indvendig usynlig metalbelægning, hvilket giver ruderne den 
ekstraordinære isoleringsevne. Desuden leveres vores ruder 
altid med varme kanter, som ifølge Energistyrelsen er den mest 
varmebesparende løsning. Alle vores ruder er mærket med 
energimærke A, og er godkendt af Energistyrelsen og kontrol-
leret af Teknologisk Institut. Med A-mærkningen er du sikret, at 
dine nye energiruder fra Jydsk Tagteknik har den bedst mulige 
isoleringsevne og den største CO2-reduktion, hvilket betyder 
maksimal besparelse på varmeregningen. 

Udskiftning til energiruder har mange fordele: 

• Begrænset investering. 

• Reduceret kuldeindfald.

• Formindsket risiko for råd og skimmelsvamp.

• Bedre indeklima og støjisolering.

• Betydelig forskønnelse af boligen.

• Reduktion af CO2-udledningen.

• Boligens energimærke rykker oftest ét bogstav op.

• Øget værdi af boligen.

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på Energiruder:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

30.000 kr. 36 915 kr. 2% 6,30% 1.050 kr. 32.937 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af Energiruder. Låneeksempel:
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Varmepumper
Varmepumper er en rigtig god forretning og dit 
værn mod stigende energipriser. En varmepumpe 
er et optimalt supplement til din nuværende 
opvarmningsløsning i villa eller som fuld opvarm-
ning i sommerhus. Du tjener penge fra dag ét og 
boligens komfort øges mærkbart.

Vores varmepumper er selvfølgelig optaget på Energi-
styrelsens varmepumpeliste. Dette garanterer dig, at varme-
pumpen lever op til lovgivningen og er testet af et uafhængig 
institut. Afhængig af din opvarmningskilde og varmeforbrug 
vil  du opleve, at din investering er tilbagebetalt på blot 2 - 3 
år.  

Hvis du vælger vores finansieringsløsning over 36 måneder 
vil varmebesparelserne ofte kunne betale alle ydelser på 
lånet.

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på varmepumper:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

20.000 kr. 36 621 kr. 2% 7,60% 700 kr. 22.356 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af varmepumper. Låneeksempel:

En varmepumpe fra Jydsk Tagteknik er 
markedets mest fleksible løsning:

• Unikt Slim Fit design: varmepumpen fylder meget 
mindre og forstyrrer ikke indretningen i din bolig.

• Særdeles lydsvag inde- og udedel.

• Nattesænkning af temperaturen for optimeret 
indeklima og reduceret varmespild.

• Unikt luftrensefilter renser indeluften og fjerner  
allergifremkaldende partikler nemt og effektivt.

• Sommerhusindstilling (8 graders funktion) sikrer 
lav frostsikker temperatur.

• Airconditionfunktion. 

• Automatisk dobbelt afisningsfunktion sikrer, at 
udedelen ikke tiliser og derved taber effekt.

• Fungerer helt ned til 20 minusgrader, hvilket gør 
dig uafhængig af alternative varmekilder i ekstre-
me situationer.

• Wifi og mobil fjernstyring (ekstraudstyr).
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Se vores film om sikkert montagearbejde på 
www.jydsktagteknik.dk/solcellemontage

Vi anvender altid markedets bedste 
montagestel, når vi monterer solceller 
−	for	en	optimal	og	holdbar	løsning.

Solceller producerer elektricitet fra sollyset via 
en fotoelektronisk proces. Solcellepanelerne 
opfanger energi fra solen og laver den om til 
jævnstrøm, som via inteverteren konverteres til 
vekselstrøm til brug i dit hus.  
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Solceller
Investér i et solcelleanlæg og spar masser af 
penge og skån miljøet, når du producerer din 
egen elektricitet.

Ved stigende elpriser kan du spare rigtig mange penge ved 
at producere din egen strøm. Den strøm du ikke selv bruger 
time-til-time, sælger du til det offentlige elnet. Derfor kan 
du med stor sikkerhed estimere din totaløkonomi med et 
solcelleanlæg, som kan være en af de bedste investeringer, 
du som husejer kan gøre, samtidig med at du reducerer hus-
standens CO2-udledning.

paneler og montagearbejde af højeste kvalitet
Vores solpaneler er af høj slidstærk kvalitet og fremtræder 
i stilrent design med sort baggrund og sort alu ramme, 
der passer til alle tage. Vi anvender kun markedets bedste 
invertere og montagestel, da også disse dele har afgørende 
betydning for anlæggets holdbarhed og ydeevne. 

Anlægget monteres af vores egne faguddannede håndvær-
kere, der er specialiserede i montering af solceller. Tilslut-
ning af inverter varetages naturligvis af vores autoriserede 
elinstallatører. Vi har 50 års erfaring indenfor tagarbejde, og 
ingen kender de danske tage bedre end os. Vi er derfor den 
kompetente partner til at montere dit nye anlæg flot, sikkert 
og forsvarligt på dit tag. 

Vi har Danmarks bedste håndværkergarantier 
på solceller:

Lånesum Antal mdr. Md. ydelse
Variabel årlig 

rente
ÅOP Oprettelse Total sum

100.000 kr. 60 2.036 kr. 4,50% 7,60% 5.000 kr. 120.084 kr.

Jydsk Tagteknik tilbyder fordelagtig finansiering af solceller. Låneeksempel:

Der er mange fordele ved solceller: 

• Vi fører kun kvalitetsløsninger.

• Besparelsen med solceller stiger hvert år 
grundet stigende elpriser. 

• Elproduktion med solceller gør dig selvforsy-
nende med strøm og reducerer co2 belastningen 
af miljøet.

• Efter ca.12 år er købssummen tjent hjem, hvor-
efter du har gratis el i anlæggets levetid. 
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Vi har et ældre hus, som efterhånden trænger til at blive reno-
veret flere steder. Vi har i et stykke tid gået og overvejet, hvilke 
renoveringsprojekter vi skal starte med, og hvilke der kan vente 
til senere. Men det har været lidt svært for os at få overblikket 
over, hvor vores hus trænger til renovering, og hvad vi skulle 
prioritere at gøre først. Ikke mindst var vi også meget i tvivl om 
investeringens størrelsesorden.  

Vi har jo ikke selv håndværkserfaring og har aldrig renoveret, så 
der var masser af spørgsmål og detaljer, som vi ikke lige kunne 
gennemskue. Da vi så fik en e-mail fra Jydsk Tagteknik, hvor de 
tilbød et gratis hustjek med både tagtjek og energitjek, slog vi 
til. Det var jo lige netop det vi havde brug for – en total gennem-
gang af huset, og et grundigt overblik over slitage og hvor 
behovet for renovering er størst. 

Vi fik en samlet rapport af Jydsk Tagtekniks konsulent med 
beskrivelse af husets renoveringsbehov og forslag til, hvordan 

Vi har fået et langt bedre og mere reali-
stisk overblik over renoveringsbehovet 
i vores  hus, og føler os nu langt bedre 
klædt på til at prioritere og igangsætte 
renoveringsprojekterne. 

vi kunne planlægge og prioritere opgaverne. Desuden var det 
rigtig vigtigt for os, at få et overblik over økonomi og besparel-
ser ved energirenovering. Vi har længe talt om at komme i gang 
med energien, men vi har ikke helt kunnet gennemskue alle 
beregningerne, og hvad vi kan forvente af besparelser. Det kan 
vi nu, efter konsulentens let forståelige præsentation og forkla-
ring af de energiløsninger, der er relevante for os. Besøget af 
konsulenten var helt uforpligtende, og vi følte hele vejen igen-
nem, at han vejledte os ærligt og redeligt med udgangspunkt i 
vores faktiske behov og ønsker, hvilket er vigtigt for os. 

Hustjekket og den grundige rapport med forslag og prisoverslag 
har fjernet den usikkerhed og tvivl, som vi tidligere havde i for-
hold til renovering. Vi har fået et langt bedre og mere realistisk 
overblik over renoveringsbehovet i vores hus, og føler os nu 
langt bedre klædt på til at prioritere og igangsætte renoverings-
projekterne. 

Ricky Rasmussen, husejer Randers.

"
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Bestil et gratis hustjek  
allerede i dag

ü

ü

ü

Et hustjek kommer hele vejen rundt om din bolig 
og fokuserer på både tag- og energioptimerings-
muligheder. Ønsker du at fokusere på enten tag- 
eller energioptimering af din bolig, kan du selvføl-
gelig også nøjes med at bestille et tagtjek eller et 
energitjek. 

Et hustjek er gratis og helt uforpligtende! 
 
 
         Hustjek − få tjekket dit hus helt  
       uforpligtende. 
Et hustjek fra Jydsk Tagteknik omfatter en grundig gen-
nemgang af din bolig, hvor vi med termografi identificerer 
kuldeindfald og øvrige energilækager. Tag og tagkonstruk-
tion gennemgåes grundigt og kontrolleres for eventuelle 
svagheder eller mangler. Husets nuværende varmekilde 
og varmeforbrug tages altid med i vurderingen af din bolig. 
Efter gennemgang af huset modtager du en husrapport, der 
dokumenterer husets overordnede tilstand og indeholder 
vores anbefalinger til, hvordan du nedsætter dit energifor-
brug, forbedrer husets energimærkning og sikrer huset mod 
forringelse. Du modtager rapporten allerede under konsulen-
tens besøg, og kan herefter i fred og ro vurdere de forskel-
lige løsninger 
 
 
          Tagtjek 
 
Ved et tagtjek gennemgår vores konsulent dit tag og tag-
konstruktion grundigt for slitage, fejl og mangler og giver en 
professionel og ærlig vurdering af tagets tilstand og forskel-
lige løsningsforslag. 
 

          Energitjek 
 
Ved et energitjek gennemgår vores energikonsulent husets 
kuldebroer og svage punkter for varmeudslip. Han gennem-
går husets loft- og hulmursisolering samt vinduer og døre, 
og giver dig et overblik over, hvor der med fordel kan sættes 
ind og hvor meget du kan spare. 

Hustjek, tagtjek og energitjek udføres kun på fastland og brofaste øer. 

Ved et hustjek gennemgås:
 P Tag og tagkonstruktion.

 P Tagrender.

 P Træværk.

 P Vinduer og døre.

 P Isolering af loft og hulmur.

 P Du får en udførlig husrapport med anbefalinger  
til energioptimering og forbedringer af din bolig.

BESTIL GRATIS BESØG  
og få kompetent og uforpligtende 

rådgivning om din bolig 

Ring 70 15 33 44
eller book online på  

www.jydsktagteknik.dk

Energimærkning
Hvis dit hus en gang skal sælges, skal det energimærkes.

Mærkningen udføres af en energikonsulent, som måler huset op, undersøger isolering, vinduer og døre,
varmeinstallation m.v., og beregner bygningens energiforbrug ud fra standardbetingelser for vejr,
forbrugsvaner m.v.

Jeg anslår dit aktuelle energimærke til F.Hvis du gennemfører energibesparelsesforslag i denne rapport,
anslår jeg at dit hus kan få energimærke D. 

Husets energimæssige kvalitet betyder meget for din varmeregning og indeklima i det daglige, men også for
salgsværdien. Statens Byggeforskningsinstitut har beregnet at man kan lægge 800 kr. pr. m2 til salsgsprisen,
for hvert trin man går ned på energimærkningsskalaen.

Det betyder at dit hus på 135 m2 kan få en merværdi på 216.000 kr

Status
Jeg har gennemgået dit hulmur, loftisolering, tag, tagrender, træværk & vinduer/døre. Herunder kan du se den

overordnede status for dit hus stand og energimæssige kvalitet. På de følgende sider kan du læse mere om,

hvad det betyder for din energimærkning og se mine forslag til hvordan du kan energioptimere dit hus.

Hulmur

Loftisolering

TagTagrender

Træværk

Vinduer & døre
HUSRAPPORT

Møllevangen 1

8450 Hammel

6. januar 2016

Se hvordan et hustjek foregår på 
www.jydsktagteknik.dk/hustjek-video
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