GAMMELT TAG - NYT LIV!
FÅ MALET AF SPECIALISTER

SKAL DIT TAG OGSÅ VÆRE
FLOT OG BESKYTTET?
Et flot hus fortjener et flot tag. Et gammelt og slidt
tag kan forringe værdien af dit hus. Alderen sætter
sine spor, rigtig mange tage er i dag grå og beskidte,
og den oprindelige maling er væk pga slid fra regn,
sne og sol. Denne nedbrydning ødelægger taget,
da det medfører at fugt kan trænge ned i taget og
skabe grobund for blandt andet mos, alger og frostsprængninger. Det ser kedeligt ud!

Heldigvis er det ikke nødvendigt med et nyt dyrt tag.
Dit gode gamle tag kan males. Det får nyt liv og glade
dage, bliver beskyttet effektivt mod vejrliget og du
kan lægge 1O-15 år til tagets levetid, når du maler det
med den originale NowoCoat tagmaling.
Taget får et nyt skjold og bliver flot når det er malet.
- og så er det billigere end du aner.

FORLÆNG TAGETS LEVETID

NowoColor
Designer

Har du et tag af fibercement, beton eller stål, kan
det beskyttes og få en ny robust overflade. Det
gøres med en af vores innovative, holdbare
tagmalinger, som med vores mangeårige erfaring
og unikke sammensætning af de bedste råvarer,
gør dem stærke, UV stabile og fleksible til at modstå alt slags vejr.
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Ny robust overflade
Spar op til 75% i forhold til et nyt tag
Mange smukke farver
Forlæng med 1O-15 år
På få arbejdsdage
Dansk kvalitetsproducent

Vi anbefaler at vedligeholde taget med en Neutralon algebehandling minimum hvert 2. år for et
holdbart og rent tag.
Professionelle tagspecialister renser og maler
dit tag med specialudviklet udstyr. I løbet af få
arbejdsdage har du et “nyt” tag, som du kan nyde
i mange år i fremtiden. Spar op til 75% ved at få
malet frem for at udskifte taget.
Det er ikke blot godt for økonomien, men også
miljøet, når vi genbruger det, der fungerer og ikke
bare smider væk.
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OM NOWOCOAT

DIN LOKALE TAGSPECIALIST:

Nowocoat er en dansk coating fabrik med rødder tilbage til
1861. Vi tør godt sige, vi er nørder, når det kommer til coating af tage og husets andre overflader. Vi har kun én ting i
hovedet: Innovative og funktionelle løsninger tilpasset alle
typer tage, lige fra det våde nord til det varme syd. Dermed
får du det bedste, mest holdbare tag over hovedet nu og i
fremtiden. Vi har selvfølgelig også udviklet beskyttelse til
facader og fliser. Måske er det derfor, vi i dag er Europas
førende tagcoating producent.

HELE DIT HUS KAN BESKYTTES!
Din facade må gerne være ren og pæn, og det gælder
vel også dine fliser? Det er flot når huset står velholdt og
det har vi også produkterne til. Det gøres med de rette
rengøringsmidler og imprægneringer.
Se mulighederne på vores webside www.nowocoat.dk
og få din lokale, professionelle tagspecialist til at komme
og gøre det forebyggende arbejde for et flot hus.
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