VÆRKTØJER TIL AT
PROJEKTERE TAGPAP
OG GRØNNE TAGE
Anvisninger, beskrivelser og BIM-objekter,
der gør livet lettere for dig som projekterende

PTM-anvisningerne giver dig tryghed
På Phønix Tag Materialers hjemmeside finder du PTM-anvisningerne, der
giver dig sikkerhed for, at tagdækningen udføres korrekt.
Anvisningerne er målrettet dig som professionel bruger af vores produkter
og vedrører:
• Projektering
• Udførelse
• Anvendelse
• Produkterne

Find anvisningerne her:
www.phonixtagmaterialer.dk/ptm-anvisninger

Værk tø je r ti l at pr o je k te r e t a g pap og g r øn n e t ag e

Stil krav til produktets egenskaber med
BIPS-beskrivelser
Når du bruger vores beskrivelser, stiller du samtidig krav til produktets
egenskaber. Det betyder, at
du er sikker på at få et sikkert og tæt tag.

Du kan downloade beskrivelserne for vores tagpap og
grønne tage og sætte indholdet direkte ind i dit eget
udbudsmateriale:
www.phonixtagmaterialer.dk/l-sninger/bips-beskrivelser

BIM-objekter sparer dig tid
BIM-materialer er en hjælp til dig, når du skal projektere med tagpap og
grønne tage.
Objekterne er let tilgængelige og findes i 2D og 3D. De viser opbygninger,
detaljer og overflader.
Hent BIM-objekterne her:
www.phonixtagmaterialer.dk/losninger/bim-revit-autocad-tegningsmateriale

Værk tø je r ti l at pr o je k te r e t ag pap og g r øn n e t ag e

Har du brug for hjælp til at projektere med tagpap og grønne tage?
- kontakt vores projektchef i dit område:
Per Bach i Øst
M: 40 64 54 95
E: pba@phonixtagmaterialer.dk
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Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad.
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..... vi hjælper dig hele vejen:

