
Der er ikke tale om et nyt produkt, selvom man skulle 
tro det. Men IKO’s overpap er opgraderet med en ny, 
mørkere og mere ensartet skiferbeklædning. Den nye 
skifer med betegnelsen AD H15 er indfarvet, hvilket 
sikrer en mere stabil og ensartet farve. Da mange  
tagpap-tage i Danmark er synlige, er tagpappens farve 
og ensartethed afgørende, og IKO’s nye IKO tagpap 
sikrer et flot, ensartet og eksklusivt look i mange år.

Det første læs med den nye tagpap landede hos  
Hetag Tagmaterialer i Vejle midt i januar, og de første 
tagdækkere stod på spring for at bestille.
Tagdækker Peter Poulsen, Aabenraa Tagdækning,  
kom først: ”IKO’s nye overpap føles som et helt nyt 
produkt, den er meget nem at arbejde med også i  
køligt vejr, og så ser den rigtig godt ud. Den giver 
taget og hele huset et eksklusivt look”.

IKO’s tagpap og –isolering forhandles i Danmark af 
Hetag Tagmaterialer, Vejle. 

Kontakt:
Lars Pedersen lp@hetag.dk tlf. 4080 4112 eller  
Jacob Madsen jm@hetag.dk tlf. 4080 4116

ROOFING  I  WATERPROOFING  I  INSULATION
IKO er en banebrydende, markedsledende producent af tætnings- og isoleringsprodukter med over 30 fabrikker og 
4.500 ansatte Verden over, grundlagt i 1911, og med europæisk hovedkvarter og R&D-center i Antwerpen, Belgien.
IKO’s mission er at udvikle holdbare, energieffektive og økologisk ansvarlige produkter, der tilsammen udgør en perfekt 
end-to-end-løsning til både store og små byggeprojekter.

Hetag Tagmaterialer er en erfaren virksomhed, med solide rødder i tagdækningsindustrien og tætte forbindelser til  
vores kunder. I mere end 45 år har vi hjulpet professionelle tagdækkere i hele Danmark med at gøre deres arbejdsdag 
på taget endnu mere effektiv. På vores hovedkontor i Vejle finder du 12 ansatte, der alle har til formål at være  
behjælpelige for vores kunder fra start til slut. Det er ikke for sjov når vi påstår at vi tilbyder ”Alt under ét tag”. 

Opgradering af en succes
Der er solgt over 10 mio m2 
af IKO’s tagpap i Danmark. 
Med et mål om en fordobling 
er der sket en synlig  
opgradering.


