NYE NAVNE
TIL EN MÆRKEVARE
Nye navne til Phønix Tag Materialers kendte
kvalitetsprodukter – med mindst 50 års levetid.

Danskproduceret tagpap med stærke
egenskaber og høj kvalitet.

NYE NAVNE
TIL EN MÆRKEVARE
En række af vores produkter
har skiftet navn. Men vi har
ikke ændret på den høje
kvalitet.
Phønix Tag Materialer har
været kendt for danskproduceret kvalitet siden 1907.
Det vil vi også være i mange
år fremover.
Derfor fortsætter vi med at
producere mange af vores
kendte mærker til de danske
tage. Men vi har valgt at
ændre navnet på en række
af produkterne.

Det er der flere årsager til:
1. For det første bliver alle
vores produkter hele
tiden forbedret, så de får
nye stærke egenskaber
føjet til.
2. For det andet var nogle
af de tidligere produktnavne blevet en bred,
fælles betegnelse for
mange forskellige
produkter med vidt
forskellige egenskaber.

VIL DU VIDE MERE?
Selvfølgelig kan nye navne være svære at lære. Med
denne oversigt bliver det lidt lettere – og er du i tvivl,
er du altid velkommen til at kontakte os på
+45 79 96 21 21 eller info@phonixtagmaterialer.dk.

3. Og for det tredje vil vi
markere, at produkter fra
Phønix Tag Materialer
skiller sig ud på markedet.
Med de nye navne
risikerer du ikke at
forveksle vores produkter
med andre.

GAMLE NAVNE		 NYE NAVNE
PF 5000 SBS
PF/GF 5000 SBS

= PTM BituFlex
= PTM BituFlex Kombi

PF 3500 SBS
PF/GF 3500 SBS
PF 3500
PF/GF 3500

=
=
=
=

Dampspærre PF 2000
Dampspærre PF 3200
PF/Alu 3500 SBS

= PTM AeroTec 20 Dampspærre
= PTM AeroTec 32 Dampspærre
= PTM AeroFlex 35 Alu

PTM DuraFlex
PTM DuraFlex Kombi
PTM DuraTæt
PTM DuraTæt Kombi

Danskproduceret tagpap med stærke
egenskaber og høj kvalitet.

NYE NAVNE
TIL EN MÆRKEVARE
En række af vores produkter
har skiftet navn. Men vi har
ikke ændret på den høje
kvalitet.
Phønix Tag Materialer har
været kendt for danskproduceret kvalitet siden 1907.
Det vil vi også være i mange
år fremover.
Derfor fortsætter vi med at
producere mange af vores
kendte mærker til de danske
tage. Men vi har valgt at
ændre navnet på en række
af produkterne.

Det er der flere årsager til:
For det første bliver alle
vores produkter hele tiden
forbedret, så de får nye
stærke egenskaber føjet til.
For det andet var nogle
af de tidligere produktnavne
blevet en bred, fælles
betegnelse for mange
forskellige produkter med
vidt forskellige egenskaber.

VIL DU VIDE MERE?
Selvfølgelig kan nye navne være svære at lære. Med
denne oversigt bliver det lidt lettere – og er du i tvivl,
er du altid velkommen til at kontakte os på +45 79 96
21 21 eller info@phonixtagmaterialer.dk.

Og for det tredje vil vi
markere, at produkter fra
Phønix Tag Materialer skiller
sig ud på markedet. Med de
nye navne risikerer du ikke
at forveksle vores produkter
med andre.

Tag det sikre valg, når du vælger tagpap.
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KVALITET TIL DE NÆSTE
50 ÅR – MINDST

Med de nye navne er det
blevet endnu lettere for dig
at vælge den rigtige løsning,
når du vælger tagpap.
Vores kvalitet har altid været
let at genkende.
Nu er vores navne også
blevet det.
Det rigtige tagpap kan
nemlig gøre en stor forskel
for det endelige byggeri. Her
er det især vigtigt at vælge

et produkt, der er let at
arbejde med, og som holder
i længden.
Her er Phønix Tag Materialer
det oplagte valg. Det uvildige
organ ETA konkluderede i
2018, at vores premium-kvalitetsprodukter med SBS
over- og underpap har en
dokumenteret levetid på
minimum 50 års levetid.

Det betyder, at du og dine
kunder trygt kan stole på, at
deres nye tag rækker langt
ind i fremtiden.

Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk
56851 – 07/20

Phønix Tag Materialer A/S
Vester Allé 1
DK-6600 Vejen
Tlf. 79 96 21 21
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Kundeservice Vest
Tlf. 79 96 21 00
Kundeservice Øst
Tlf. 43 66 21 60

Miljømærket tryksag
5041 0751

info@phonixtagmaterialer.dk
www.phonixtagmaterialer.dk

