
DECRA®

Taget der giver 30 års garanteret holdbarhed
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DECRA®

Decra er ikke alene et smukt tag, men også 
et af de stærkeste tage, man kan vælge. 
Pladerne er bygget op omkring en kerne af 
stål, galvaniseret med Aluzink® og belagt 
med enten et kera misk farvet stengranulat 
eller stærk pulverlakering. Det sikrer en 
meget lang levetid og en farveægthed, der 
ikke kendes fra andre tagmaterialer.

Direkte ovenpå bølgeplader
Decra pladerne er robuste og stærke, men 
samtidigt vejer de meget lidt. De kan derfor 
ofte lægges direkte oven på f.eks. gamle 
bølgetagplader. 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 ikke alene gør pladerne stærkere og  
mere farveægte, men også holder lyden 
nede. Decra Elegance fåes med en indbygget, 
pa ten teret, lyddæmpningseffekt, som sikrer, 
at det flotte tag også kan nydes indefra 
huset.

30 års produktgaranti
Når du vælger en Decra løsning, er du sikret 
et kvalitetsprodukt og en produktgaranti, du 
kan stole på. 

Icopal Danmark a/s yder en produkt
garan ti, der er en væsentlig udvidelse af 
de rettig heder køber normalt har i henhold 
til købeloven eller lovgivningen. Garantien 
betyder, at Icopal Danmark a/s i tilfælde af 
gen nemtæring inden for garantiperioden  
lader Decra tagplader og/eller Decra  
tag tilbehør udskifte/reparere, herunder  
betaler arbejdsløn for nedtagning og 
op lægning. 

Du kan se hele garantiteksten på 
icopal.dk.

Din sikkerhed for et stærkt tag
Icopal Danmark a/s har igennem mere 
end 100 år været en af Danmarks største 
producenter af tagmateriale. I dag er vi en 
af Europas største virksomheder inden for 
tagløsninger med en omsætning på ca.  
8 mia. kr. Hovedsædet ligger i Danmark, 
men vi har produktions selskaber i 30 lande 
og beskæftiger omkring 3.300 medarbej
dere. 

Kvaliteten i vores produkter afspejler sig 
også i den kendsgerning, at Icopal Danmark 
a/s i Danmark er certificeret efter ISO 9001 
standarden.

Danmarks stærke tagløsning
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DECRA® Elegance 
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Decra Elegance i flere farver
I takt med udviklingen er 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 
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 Danmark a/s. 

Alle Decra typer er bygget op omkring en 
stærk kerne af stål. Denne kerne er galvani
seret med Aluzink® for at sikre optimal kor
rosionsmodstand mod det barske danske 
klima. Yderst er Decra Elegance belagt med 
en kraftig og slagfast lakering, som sikrer, 
at taget beholder 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 som 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 !
Bestil en prøve af Decra Elegance hos din 
lokale Decra forhandler. Du finder din nær
meste forhandler på icopal.dk. 
 
Læg prøven på dit tag – og fornem dit nye 
Decra Elegance tag, som vil tilføre huset en 
helt ny dimension.

Sort – blank

Vinrød – blank

Skovgrøn – blank

Sort – silkemat

Grafit – mat

Kastanie – mat

Terra cotta – mat
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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. 

Du opnår også den hurtigste og reneste 
tagudskiftning, da pladerne kræver færre 
indgreb i den bærende konstruktion og er 
nemme og hurtige at arbejde med.

På trods af at Decra pladerne 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 tagmateriale. Ikke mindst 
hvis dit nuværende tag består af gamle 
bølge eller skifertagplader. 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 dansk produceret og smukt tag, 
der passer til den danske byggetradition. 
De gode erfaring er med Decra Classic gør, 
at Icopal kan tilbyde markedet den bedste 
produkt garanti 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. 

AntikRød

RødbrunKulsort

Klar 
akrylforsegling

Keramisk indfarvet 
stengranulat

Akrylbase

Primer

Kraftig stålplade 
galvaniseret med Aluzink®

Primer

Polyesterlak på bagsiden

Sort
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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 stengraulat, som sikrer en 
fornem farve stabilitet i mange år.

Unik tagprofil
Decra Stratos’ elegante og unikke tagprofil 
har høstet særdeles gode erfaringer på 
mange europæiske markeder, og de danske 
kunder tilbydes nu den nye tagløsning 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 nye 
tagsystem. 

Stratos i farven sort

Sort
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Taget med de mange fordele

Nemt og hurtigt – hele det nye tag fylder kun 1 palle ved levering.

• Stor styrke og lang levetid
• Stærk kerne af galvaniseret stål
• Stormsikkert
• Hurtig montage
• Kan ofte lægges direkte oven på det 

gamle tag
• Mange smukke farver at vælge 

imellem
• 30 års effektiv produktgaranti
• Dansk produceret
• Mere end 30 års erfaring på det 

danske marked – og næsten 60 år 
internationalt
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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 asbest
cementen og trækker vand ned i tagkon
struktionen. Pladerne bliver skjoldede og 
mister farve. Materialet bliver utæt i sam
lingerne. 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 oprindelige tag.

Gamle tagpaptage
Faresignaler på de flade tage med gammel
dags tagpap er revner som følge af forskyd
ninger i underlaget. 

Slidt tagpap med nedbrudt overflade og 
overlæg, der kan rives fra hinanden. Vand 
og affaldsophobning ved manglende rens
ning 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.
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DECRA®

Til alle Danmarks tage

En af de tagløsninger, der anvendes mere 
og mere, er Decra. Og det er ikke så svært 
at forstå, for mange af de traditionelle 
tagmaterialer passer faktisk dårligt til det 
danske klima med de skiftende temperatu
rer kombineret med våde og tørre perioder 
i årets løb.

Skræddersyet til det danske vejr
Decra kan tåle både regn, blæst, is og sne  
– og bagende sol. Samtidig kan Decra tåle de 
hurtige skift i vejret, som er så belastende 
for mange andre tagmaterialer. 

Farverne holder sig uændret, så taget beva
rer sit smukke udseende gennem hele sin 
lange levetid. Samtidig sørger stenbeklæd
ningen for, at det danske vejr går lydløst hen 
over huset.

60 år og still going strong
Decra blev opfundet i New Zealand under  
2. verdenskrig som tagbeklædning på de 
allieredes hangarer og troppeindkvar
teringer i Stillehavsområdet. Pladerne 
skulle være hurtige og lette at sætte op 
og samtidig holde til den brændende sol, 
de voldsomme tropiske regnskyl og de 
tilbagevendende cykloner. Disse krav løste 
Decra uden problemer. Samtidig kom sten
beklædningen til at virke som den perfekte 
camouflering og lyddæmper. 

Nogle af de gamle bygninger står faktisk 
endnu, med et perfekt Decra tag på toppen. 

I Danmark har vi lagt Decra tage i mere end  
30 år, og de mange tusinde tagløsninger 
står flot og knejsende – og i fin form.

Stort tilbehørsprogram for flot finish
Ståltagplader er efterhånden blevet så 
populære, at der er flere mærker at vælge 
imellem. Men ingen har så stort og omfat
tende et tilbe hørs program som Decra.

Det giver mulighed for specielle detail
løsninger og for at udføre en række detaljer 
helt korrekt. Tilbehørsprogrammet fås i 
samme farver og overflade som selve Decra 
taget, så det endelige resultat bliver endnu 
smukkere og endnu mere gennemført.
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ICOPAL® Metal Tagrende – en robust tagrende

Metal tagrender fra Icopal giver dig det 
moderne look til en yderst fornuftig pris.  
Og så er de tillige yderst lette at montere 
 så let, at man ikke behøver at være hånd
værker for at opnå et flot, professionelt 
resultat.

Den nye generation af tagrender fra Icopal 
er fremstillet af kvalitetsstål med en helt 
unik overflade.

Stålkernen er belagt med zinklag, som er 
lakeret med højkvalitetspolyester, som 
beskytter mod vejrlig  og sollys.

Genialt samlesystem
Metal tagrender er baseret på et genialt 
samle system, som ikke kræver lodninger.

De enkelte dele skal blot stødes sammen, så 
sørger det specielle pakningssystem for en 
effektiv og tæt tagrende.

Eftersyn af tagrenden
Tagrender bør efterses efter behov, f.eks. 
2 gange årligt. Fjern blade, grene og andet, 
der kan hindre tagvandets frie passage til 
nedløbet.

15 års produktgaranti
Bag tagrenderne og 15 års produktgaranti 
står den store, danske tagvirksomhed Icopal 
Danmark. Det er vigtigt at have en solid 
virksomhed bag de materialer, man vælger.

5. Højkvalitetspolyester
4. Primer
3. Pasiveringslag
2. Zinklag
1. Stålkerne

1
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Aluzink®    tagrender15 årsproduktgaranti
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Metal tagrender15 årsproduktgaranti
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