
Undgå overraskelser
20 års garanti på arbejde og følgeskader



Vi holder os på toppen
NimTag er en moderne familievirksomhed, som udfører 
forskellige tagopgaver, altid med fokus på kvalitet. Vi 
er blandt de bedste i Danmark til blandt andet tagpap- 
dækning, tagisolering, membranudlægning, serviceefter-
syn og etablering af grønne tage, ligesom vi kan installere 
ovenlys og brandventilation og sælge faldsikringer.

Vi giver selvfølgelig al-
tid en professionel råd-
givning, så du kan være 
sikker på, at alle gæld-
ende normer og krav 
bliver overholdt.



TOPROCK Terrace System er lavet af 
brandsikker stenuldsisolering, som sikrer 
en høj brandsikkerhed på bygningens 
tag fra begyndelsen af byggeriet

Brandsikkerhed i tagkonstruktioner kan 
have afgørende betydning for, hvor 
hurtigt en brand udvikler og spreder 
sig. TOPROCK Terrace System er lavet 
af brandsikker isolering og i tilfælde af 
brand vil stenulden forsinke spredningen 
af branden og samtidig beskytte den 
bærende konstruktion i bygningen.

Et brandsikkert
valg til taget 

Brandsikring

Gå på taget...
TOPROCK® Terrace System er den perfekte 
løsning til isolering af tage, der skal kunne tåle 
høje belastninger fra persontrafik. Perfekt til 
for eksempel tagterasser. 

Et velisoleret tag er en af de mest 
effektive måder at reducere en bygnings 
energiomkostninger. Med TOPROCK Terrace 
får du en energieffektiv løsning, der samtidig 
gør det muligt at udnytte hver kvadratmeter. 
Skab flotte tagterrasser, grønne arealer eller 
rekreative områder - med en sikker og effektiv 
løsning skabt til fremtidens tage.

Systemet er lavet af ubrændbar 
stenuldsisolering, der udover at sikre en høj 
brandsikkerhed også lydisolerer, så trin på 
terrassen ikke høres inde i bygningen.

Se mere på rockwool.dk

Vi tilbyder kvalitet 
og arbejdsgaranti
Vi har afdelinger i både Hedehusene og Ran-
ders, og vi består af 40-50 dygtige og erfarne 
medarbejdere, samt et fast netværk af under- 
entreprenører. Vi er klar til at yde professionel råd-
givning og give tilbud på tagopgaver af enhver art, 
og vi stiller sikkerhed for, at alle normer og krav 
bliver overholdt, når vi løser en opgave. 

Vores mange faste kunder siger noget om kvali-
teten af vores tagarbejde og kundeservice. Vi læg-
ger særlig vægt på, altid at  være i tæt dialog med 
vores kunder, uanset opgavens omfang, det mener 
vi skaber tillid mellem os og vores kunder.



Klimavenligt tag
Klimaet er under forandring, og der vil i fremtiden komme markant 
mere nedbør. Det har blandt andet medvirket til, at grønne tage inden 
for de seneste år er blevet mere og mere populære i Danmark.

Grønne tage har den fordel, at de optager en del af den regn og anden 
nedbør, der falder på taget. Et grønt tag optager i gennemsnit 50 pro-
cent af nedbøren, som falder på taget. Dermed kan du aflaste kloakken, 
så den ikke skal bortlede så meget vand som ellers.

Du kan både anlægge et grønt tag oven på et eksisterende og på et ny-
bygget tag. Tage med lav hældning er generelt mere velegnede til be-
plantning og anlæggelse af grønne tage. Hos NimTag er vi specialister i 
at anlægge grønne tage, og vi giver også 20 års garanti på grønne tage. 

Fordele ved grønne tage

•  Grønne tage optager en stor del af den 
nedbør, som falder på taget. Dermed 
aflaster et grønt tag kloaksystemet. 

•  Et grønt tag er et meget miljøvenligt 
materiale i sammenligning med man-
ge andre tagmaterialer. Et grønt tag 
kræver stort set ingen energi at pro-
ducere og er dermed CO2-neutralt. 

•  Med et grønt tag kan en kedelig grå 
og øde tagflade omdannes til en grøn 
flade, som giver liv i bybilledet og er 
smuk at se på.



Hos Faldsikring.nu er vi fagmænd, som ikke går på kompromis med 
hverken sikkerhed eller kvalitet. Med erfaring i ryggen og selen, er 
vi klar til at løse enhver udfordring, når der skal arbejdes sikkert 
i højden. Vi mener, at fundamentet for en succesfuld faldsikrings-
løsning, er de menneskelige kompetencer der ligger bag, derfor er 
kompetenceudvikling et vigtigt indsatsområde hos Faldsikring.nu 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud eller ring og hør om alle de 
løsninger, som vi er stolte af at kunne levere.

www.faldsikring.nu

Kontakt os for et uforpligtende tilbud eller ring og hør om 
alle de løsninger, som vi er stolte af at kunne levere.Faldsikring til enhver opgave

Jesper Skougaard Newell 
Projektkoordinator og Salgsansvarlig
jesper@faldsikring.nu   ·   (+45) 27 57 71 78 

Faldsikring
Det kan være farligt at arbejde i højderne, og derfor er det 
vigtigt, at du får taget initiativer til faldsikring, så du er for-
beredt, hvis uheldet er ude. Faldsikring kan gøres på mange 
måder, og hos NimTag er vi eksperter i faldsikring og kan 
sikre dig, den helt rigtige løsning. 

Kontakt NimTag 
22 72 36 32

og få den helt  
rigtige faldsikring



Vedligeholdelse  
forlænger tagets  
levetid
For at opnå landets bedste garanti, skal taget 
vedligeholdes efter gældende normer. Tagdæk- 
ningen skal tilses og rengøres mindst 1 gang år-
ligt for nedfaldne blade m.m., der kan stop-
pe afløbene. Dette sikrer tagdækningen en 
lang levetid og er en del af den løbende ved-
ligeholdelse, som forebyggelse mod even- 
tuelle skader, der ellers vil blive opdaget for sent 
og derfor kan være forbundet med store om- 
kostninger at udbedre.

Serviceaftaler
Ønsker I ikke selv at foretage denne vedlige-
holdelse og tilsyn med taget, kan vi tilbyde 
jer en service- og vedligeholdelsesaftale, 
hvor vi 1 gang årligt udarbejder en skriftlig 
tilstands vurdering med eventuelle kom-
mentarer til jer. På denne måde har I doku-
mentation for, at I aktivt vedligeholder jeres 
tagpaptag. 

Vores serviceaftale indeholder 

• Faste forebyggende eftersyn inkl. ren
   gøring (1-2 gange om året). 

• Taganalyse med handlingsplan og 
   budget. 

•  Eftersyn med tilstandsrapport.



Atomic Software - Gøngehusvej 2, Vedbæk - Tlf. 88 88 78 30 - Mail: info@keybalance.dk

Vi bygger i fællesskab den ERP-løsning, som
din virksomhed skal bruge for at skabe effektivise-
ringer og vækst. Kontakt os og hør hvordan vi kan 

skræddersy KeyBalance til netop jeres behov.

Sikker  
projektledelse
Alle entrepriser hos NimTag, håndteres gennem ERP-
systemet, KeyBalance. Det sikrer en professionel håndte-
ring af økonomi såvel som projekt- og processtyring.

Det sparer både tid og omkostninger, som i sidste ende 
kommer alle vores kunder til gode. .

NimTag har en høj kreditværdighed, hvilket er vores 
kunders garanti for et gensidigt godt samarbejde. 

Din garanti for 
en professionel 
projektledelse
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Sundolitt Kombitag 
– økonomiske tagløsninger til det meste

100 % genanvendeligt

Se løsninger på www.sundolitt.com/da

Taastrup

Øst     Vest
 
NimTag ApS   NimTag Vest
Guldalderen 13   Blegvadbrovej 2
2640 Hedehusene  8990 Fårup
     
Tlf.: 22 72 36 32   Tlf.: 26 71 06 28

www.nimtag.dk

Kontakt os 
Få et tilbud på din næste tagopgave


