
Professionelle 
tagrendeløsninger 



NG ZINK A/S er en dansk salgs- og 
produktionsvirksomhed, som repræsenterer 
førende europæiske producenter af tag og 
facadeprodukter i zink, kobber og aluminium.

NG ZINK A/S benytter kun materialer, som 
lever op til de strengeste kvalitetskrav med 
hensyn til langsigtet vedligeholdelsesfri 
holdbarhed, ekstrem vejrbestandighed, 
fremragende bearbejdningsevne og stabilitet. 
På afgørende punkter ligger produkterne 
betydeligt over de europæiske normkrav. 

OM NG ZINK

Professionelle tagrendeløsninger

NG PRO RAIN

Professionelle tagrendeløsninger i zink eller kobber ·
Håndloddede bajonetknæ, geringer, endebunde, tudstykker ·

Vedligeholdelsesfrie · Top kvalitet · Special løsninger · 
Konkurrence dygtige priser · Professionel rådgivning og montage · 

Livslang holdbarhed med garanti

FAKTA Dansk produceret



HalvruNd
Den velkendte halvrunde tagrende. Fås i størrelser fra 8”-16”. Den 
mest anvendte dimension til almindelige parcelhus byggeri er en 
11” som har en bredde på 125 mm. En 11” zink og kobber tagrende 
fra NG ZINK A/S er dog dybere end sammenlignelige 125 mm, stål 
og plast render hvorfor den har en væsentlig højere afvandings 
kapacitet, hvilket med fremtidige vejrforhold for øje, giver mu-
lighed for at få en tagrende der både passer udseende og kapa-
citetsmæssigt til huset. Halvrunde tagrende leveres med runde 
nedløbsrør i dimensioner fra ø60 til ø100

KvartruNd/
arKIteKt
Den arkitektonisk flotte kvartrunde tagrende også kendt som 
arkitekttagrenden, produceres udelukkende til det Danske mar-
ked, og fås i flere dimensioner. Den mest anvendte er en 333, som 
har en bredde på 125 mm. Denne har dog en større afvanding end 
en 11” halvrund tagrende grundet den anderledes udformning, 
hvorfor den er et ideelt valg til huse med stort afvandings behov, 
eller blot på grund af sin flotte udseende og form. Den kvartrunde 
tagrende leveres lige som den halvrunde også med runde 
nedløbsrør.

FIrKaNtet
Firkantede tagrender bliver mere og mere udbredt, og passer 
flot til tidens nye minimalistiske byggeri. Den mest benyttede 
størrelse er 333, som har en bredde på 125 mm. Den har som den 
kvartrunde arkitekt tagrende en højere afvandingskapacitet. Den 
firkantede tagrende kan leveres både med firkantede såvel som 
runde nedløbsrør.

taGreNde typer OG 
dIMeNsIONer

FAKTA 40 % højere afvandingskapacitet



MaterIalevalG

BlaNK ZINK
Zink er i sin naturlige form blank, men vil med tiden gennem patinering få 
sin velkendte naturlige matgrå overflade. 

FOrpatINeret ZINK
Zink som inden opsætningen har gennemgået en kemisk fremskyndelse af patineringsprocessen og derfor 
allerede har fået sin flotte naturlige matgrå overflade.

aNtracIt sOrt ZINK
En special patinering som giver zink en antracit sort optik. Den naturlige patinering af materialet fortsæt-
ter og materialet får med tiden en lysere antracit / grå optik.

KOBBer
Kobber har som udgangspunkt sin velkendte rødlige kobberglans, men patinerer med tiden til en brunlig 
overflade, og under specielle miljømæssige påvirkninger til den karakteristiske irgrønne farve.

FAKTA Vedligeholdelsesfrie
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Indtager 23. pladsen over de mest udbredte 
grundstoffer på jorden, og udgør en naturlig 
tilstedeværelse på såvel jorden, som i 
menneskets krop. 

Det er alment kendt at zinkens naturlige 
patinering giver bygninger et flot visuelt 
udtryk. Denne patinering giver dog derud-
over materialet et beskyttende lag, som i 
modsætning til rust beskytter materialet 
mod yderlig korrosion.  

Dette giver materialet en meget lang hold-
barhed, og  gør zink som byggemateriale 
ekstremt langtidsholdbart, og dermed et 

Kobber er et af de få metaller der optræder 
som rent metal i naturen, frem for i kemisk 
forbindelse med andre stoffer. 

Af den grund har nogle af de tidligste civi-
lisationer haft adgang til dette metal, og 
mennesker har brugt kobber i mindst 10.000 
år. I særdeleshed på grund af materialets 
æstetisk tiltalende overflade, såvel som de 
gode forarbejdningsmuligheder og materia-
lets fremragende formbarhed.  

Kvalitet, lang levetid og æstetik har været 
overbevisende argumenter i flere århundre-
de. Bygningskobberets udseende forandres 

fremragende valg som byggemateriale 
og klimaskærm på bygninger. Såvel som 
den lange holdbarhed også gør det til et 
økonomisk valg. 

Set fra et miljømæssigt synspunkt, 
gør den lange holdbarhed og den store 
genanvendelighed, og de hertil lave 
omkostninger zinken til et godt valg i 
forhold til såvel levedygtige byggema-
terialer som beskyttelse af ressourcer. 

Zink tagrender har under normale 
korrosive forhold en levetid på over 
50 år.

over tid gennem den naturlige forvitring 
og ændring af patina, der lige som 
zinkens patina beskytter materialet 
mod yderlig korrosion. Derigennem går 
den oprindelige rødlige kobberglans 
over i en række af brune farvetoner, før 
overfladen under bestemte miljømæs-
sige påvirkninger får sin karakteristiske 
irgrønne fremtoning. 

Denne patinering kan i dag opnås 
gennem en kemisk proces, så man i dag 
kan levere kobber der allerede har fået 
sin helt specielle brune eller irgrønne 
fremtoning.

Zink.

Kobber.

GruNdstOFFer
Naturens egne materialer - det er kvalitet der holder.

FAKTA 100 % genanvendeligFAKTA Dokumenteret kvalitet



KvalItet der 
HOlder Hele lIvet

lIvstIdsGaraNtI
- det er Helt sIKKert

Ved køb af NG Pro Rain yder NG ZINK A/S livstidsgaranti på tagrender,
nedløbsrør og tilbehør i zink opsat af professionelle håndværkere.

Læs betingelserne på næste side.

FAKTA Markeds bedste garantiFAKTA Billigst i længden



GARANTIEN OMHANDLER:

Denne garanti gælder holdbarheden af tagrender, 

nedløbsrør og tilbehør i zink under NG ZINK´s - 

NG PRO tagrendekoncept leveret efter 01.04.2014.

Garantien gælder fra opsætningsdatoen, og så længe 

køber er i live, og bosiddende på opsætningsadressen, 

minimum 30 år. Garantien gælder som tillæg til 

NG ZINK A/S almindelige salgs og leveringbetingelser.

GARANTIEN DÆKKER:

Mod gennemtæring af tagrender, nedløbsrør og 

tilbehør i zink.

GARANTIEN BETYDER:

At NG ZINK A/S i tilfælde af gennemtæring, erstatter 

alle de under garantien berørte produkter.

GARANTIENS BETINGELSER:

Alle benyttede tagafvandingsprodukter, herunder 

tagrender, nedløbsrør, rendejern samt diverse 

tilbehør er fra NG ZINK´s NG PRO koncept.

Alle benyttede tagafvandingsprodukter er monteret 

af professionelle håndværkere. Alle benyttede 

tagafvandingsprodukter er opbevaret, monteret 

benyttet efter de - på bestillingstidspunktet - 

gældende montering og brugsanvisninger.

Læs eller download montering og brugs-

anvisningerne på www.ng-zink.dk.

Garantien tilsidesætter ikke kundens, jf. købelovens

lovmæssige rettigheder. Garantien dækker ikke 

følgeskader, og andre indirekte følgeskader på 

bygningen, eller effekter i bygningen, ligesom 

driftstab, arbejdsløn og andre indirekte tab også 

falder udenfor garantien.

Garantien omfatter ikke fejl eller skader, som følge 

af arbejdsudførelsen i forbindelse med montering. 

Garantien omfatter ikke produkter monteret i en 

afstand af mindre end 1000 meter fra kystlinjen ved 

Vesterhavet, eller i andre særlige korrosive miljøer.

Garantien omfatter ikke nuanceforskelle, der 

fremkommer ved udskiftning af tagrender, nedløbsrør 

eller dele i zink.

Garantien kan kun påberåbes ved skriftlig 

henvendelse til NG ZINK A/S, og kan kun gøres 

gældende overfor NG ZINK A/S som leverandør.

GEOGRAFISK BEGRÆNSNING:

Garantien gælder alene for produkter monteret

inden for Danmarks grænser.

GARANTI-
BETINGELSER

FAKTA Livslang holdbarhed



Professionelle facadeløsninger 
i zink, kobber og aluminium.

Professionelle tagløsninger 
i zink, kobber og aluminium. 

Professionelle bygningsprofiler - 
inddækninger og taghætter på specialmål 

i zink, kobber og aluminium. 

Professionelle kviste
i zink, kobber og aluminium.

NG PRO - FACE

NG PRO - ROOF

NG PRO - ATTIC

NG PRO - PROFILE

det KaN vI OGså

Se meRe INSPIRAtION På www.NG-zINk.dk

kONtAkt OS

Professionel montage
 
En professionel rådgivning og montage giver et profes-
sionelt resultat med garanti. Derfor sælges og monteres 
NG ZINK Tagrender kun af professionelle fagfolk.

Livslang holdbarhed
 Zink og kobber tagrender fra NG ZINK har under normale 
forhold en holdbarhed på op til 70 år.

100 % genanvendelig
 Zink og kobber er 100% genanvendelig, og derfor set fra 
et miljømæssigt synspunkt en optimal løsning.  

Vedligeholdelsesfrie
 Zink og kobber tagrender fra NG ZINK er vedligeholdel-
sesfrie. Det anbefales dog at rense tagrenderne for blade 
minimum 1 gang årligt. 

 Zink og kobber tagrender fra NG ZINK tåler stående vand 
i tagrenden, hvorfor de kan monteres med minimalt fald, 
hvorved den flotteste montage opnås.

Billigst i længden
 
NG Pro Zink og kobber tagrender er set i forhold til 
holdbarhed og brugstid klart den billigste regn 
afvandingsløsning.

Markeds bedste garanti
 NG ZINK tilbyder markeds bedste garanti på tagrender i 
zink og kobber.

Dokumenteret kvalitet
 
NG Pro Rain tagrendekonceptet er dansk produceret af 
materialer af den højeste kvalitet som løbende  
testes af uafhængige institutter.

40 % højere regnafvanding
 
En 125 mm halrund zink eller kobber tagrende fra NG ZINK 
har en 40% større afvandings kapacitet end  
sammenlignelige 125 mm stål tagrender, hvilket sikrer 
mod fremtidens større vandmængder.

   

HvOrFOr NG ZINK 
taGreNder



Kometvej 15A, 8700 Horsens
Tlf.: +45 7217 0103 
Fax: +45 7217 0104 
Mail: salg@ng-zink.dk
www.ng-zink.dk

NG ZINK A/S


