GRØNNE TAGE
GIVER SKØNNE DAGE

ALT TALER FOR GRØNNE TAGE
FRA ØKONOMI TIL
INDEKLIMA OG MILJØ!
Grønne Tage har i århundreder lunet
norske og svenske gårde om vinteren
og kølnet dem om sommeren. Nu er
de Grønne Tage tilbage med deres
økonomiske, praktiske og økologiske
fordele.
Ud over at forbedre indeklimaet,
fordobler planterne tagpaptagets
levetid. Da planter samtidig optager
og sørger for fordampning af 50% af
al regn, skabes der mindre belastning
af kloaksystemet og nedbringer
vandafledningsafgiften.
Da de Grønne Tage samtidig forbedrer
luftkvaliteten ved at opfange støv og
producerer ilt og binder CO2, er det
en god klimavenlig historie til CSR
regnskabet.

Fordelene ved levende
tag A-Z
• Beskytter mod solens
UV-stråling og fordobler
tagpaptagets levetid
• Dæmper støj inde- og
udefra
• Naturligt klimaanlæg luner
om vinteren og køler om
sommeren
• Binder 50% nedbør og
belaster kloaksystemet
langt mindre til gavn for
vandafledningsafgiften
• Skaber rigere dyre- og
planteliv
• Binder CO2 til glæde for
miljøet

EKSTENSIVT ELLER INTENSIVT TAG
Arne Pedersen kan tilbyde to slags grønne tage. Det ekstensive tag er det mest alminde
lige, mens det intensive tag er grobund for smukke blomsterhaver.
De ekstensive tage består af tørkere

De intensive tage er ofte flotte haver og

sistente planter samt mos/sedum og er

kræver pleje, næring og omhyggelig pas

uplejet og vildtvoksende. De ekstensive

ning. Intensive tage er mere ressourcekræ

tage kræver ingen vedligeholdelse, passer

vende med anlæg og drift, men giver en

til skråtage og har en sund økonomi.

masse synlige og smukke glæder.

Grønt tag i Glostrup
Glostrup Ejendomsadministration fremhæver følgende grønne fordele ved projektering og
etablering af det ekstensive levende tag:

”

• Grønt tag er økonomisk konkurrence
dygtigt med eternitskiffertag, selv
med forstærkning af undertag.
• Opbygningen er forholdsvis enkel
med 21 mm krydsfiner, to lag tagpap,
dræn og græsmåtter.
• Grønt tag er vedligeholdelsesfrit.
Det skal blot gødes i opstartsfasen
(ca. 2 år).
• Grønt tag kombineret med afvan
dingsplan- og opbygning kan helt
forhindre vandafledningsafgift.

Har du yderligere spørgsmål
er du meget velkommen
til at kontakte os
Brian Pedersen
Salgschef

Tlf. 43 61 27 75

Mail: brian@arnepedersen.dk
www.arnepedersen.dk

Snedkermester Arne Pedersen A/S er en
traditionsrig virksomhed, som har eksisteret
siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed
med et stærkt fundament i det gode håndværk.
Vi servicerer mere end 40.000 lejligheder for
de førende boligselskaber på Sjælland.
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