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THERMOFLEX

Udestuer, orangerier, terrasser og carporte



THERMOFLEX - bare bedre!
Overdækning af udestuer, terrasser, carporte og drivhuse

• Thermoflex er fremstillet af polycarbonat. Det stærkeste plastmateriale 
overhovedet. Det er 100 gange stærkere end glas og er praktisk taget 
ikke til at slå i stykker.

• Thermoflex har en coatning af overfladen, der beskytter mod UV-
strålernes nedbrydende virkning.

• 10 års reklamationsret på lystransmission, gulning og brud. Rekvirer 
byggevejledning for mere detaljeret oplysning om garantien eller se den 
på www.deigaardplast.dk

• Thermoflex har et bredt leveringsprogram. Pladerne fås i farverne opal, 
klar og bronze i 2-lags 10 mm, 5/6-lags 16 mm og 5/6-lags 25 mm.

• Pladernes ”luftkanaler” giver Thermoflex en bedre isoleringsevne end en 
almindelig termorude. Når solen har lunet udestuen op om dagen, 
sørger tagpladerne for at holde på varmen om aftenen.

• Til Thermoflex hører et komplet program i profiler, 
dæklister m.m. til korrekt og hurtig montering.

• Logisk opsætningsvejledning medfølger.

• Thermoflex har høj temperatursbestandighed
fra  -40° C til +120° C.

• Thermoflex opfylder klassifikationskravene  til   
ikke let antændelige tagelementer med kort kollapstid.

En udestue eller terrasse med Thermoflex kanalplader giver 
boligen en ny dimension og 

giver familien mange glade stunder - år efter år!



THERMOFLEX - bare bedre!
Deigaard Plast er specialist i levering af færdige tagløsninger

Deigaard Plast har specialiseret sig i levering af færdige tagløsninger.
Uanset om du selv bygger - eller lader en håndværker bygge en udestue eller 
terrasse, bør du vælge de bedste materialer. 

En slagstærk og isolerende løsning.
Et Thermoflex tag holder sig smukt og tæt, så du og din familie kan få glæde 
af udestuen eller terrassen i mange år.
Polycarbonat har større slagstyrke og vejrbestandighed end f.eks. PVC-
plader, og er derfor det bedste materiale til formålet.
Til montering af Thermoflex kanalplader har vi et komplet profilsystem til 
korrekt og hurtig montering. 
Samle- og sideprofilerne er af aluminium forsynet med en PVC-dækliste, som 
giver en tæt og sikker samling af tagpladerne. Profilerne er kraftigere end 
normalt og forsynet med gummilæber. 
PVC-dæklisterne er i begge sider forsynet med en dobbelt gummilæbe, der 
sikrer, at vandet ikke trænger ind.

Deigaard Plast gør det nemt.
Såfremt du ønsker pladerne skåret på et bestemt mål, gør vi det gerne for 
dig. THERMOFLEX tagsystem  har en udførlig byggevejledning, der trin for 
trin fortæller dig, hvordan du får et godt tag til din udestue, terrasse eller
carport.

GOD FORNØJELSE!.
10 års garanti på slagstyrke, 
lystransmission og gulning



THERMOFLEX Leveringsprogram / Tekniske data

Pladetýkkelse 10 mm 16 mm 25 mm

Pladetype 2-lag 
5/6-lag 

X-struktur
5/6-lag 

X-struktur
.

Farve
KLAR
OPAL

BRONZE

KLAR
OPAL

BRONZE

KLAR
OPAL

*BRONZE

Standard
pladebredde       (mm)

1050 2100 1050 2100 1040 2100

Standard
pladelængder (mm)

3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000

**

C-C afstand (mm) 1080 2130 1080 2130 1070 2130

Vægt                 (kg/m²) 1,7 2,7 3,4

Lystransmission     (%)
Klar

Opal
Bronze

82
64
49

64
45
25

64
44

*20

Termisk 
udvidelseskoefficient

0,07 mm/m °C

Brugstemperatur 
uden belastning 

-40 / +120 °C

U-værdier     (W/m²K) 3,0 1,9 1,6

*     SKAFFEVARE 
**   Længere plader kan skaffes ved større kvantum
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Blomstervej 3, 8381 Tilst – Århus
Danmark
+45 86246600
www.deigaardplast.dk

Deigaard Plast har mere end 70 års erfaring 
med salg og forarbejdning af plast.

Vi lægger vægt på kvalitet, service og faglig korrekt
betjening.

Vi har et stort leveringsprogram i termoplader
med alt i tilbehør til fagmæssig korrekt montering.

Vi kan skære termopladerne på det mål, du ønsker.

Vi er lagerførende og leverer derfor hurtigt over
hele landet direkte til dig.

Køb direkte på 86 24 66 00

http://www.deigaardplast.dk/

