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DEN MODERNE OG ATTRAKTIVE 
LØSNING TIL DET NYE TAG

DET NATURLIGE VALG

Hos IBF fremstiller vi tagsten i gennemfarvet beton - et 
bæredygtigt materiale af råstoffer fra naturen: 
Sand, grus, kalk og vand. Fordelen er holdbarhed og en 
overfladebehandling, som blandt andet modvirker mos- og 
algedannelse på taget. Med magasinet her ønsker vi at 
inspirere dig ti l  et flot og naturl igt valg med mange 
perspektiver til dit tag.

Med venlig hilsen
Bent B. Bendtzen
Salgschef, IBF
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BÆREDYGTIGHED
NATURENS  MATERIALE

SAND, GRUS
     KALK & VAND

Beton er naturens materiale - fremstillet af sand, grus, kalk 
og vand. Den formel blander vi hos IBF til tagsten med høj 
levetid og som kræver minimal vedligeholdelse. 
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DANSK 
PRODUCERET 

NATURENS  MATERIALE

STORT 
UDVALG AF 
FARVER 

30 ÅRS GARANTI

IBF har produceret og udviklet betontagsten i mere end 40 

år. Vi har knowhow og dygtige medarbejdere, der sikrer 

kvaliteten i vores produktion. Derfor tør vi også uden at 

blinke yde 30 års garanti på vores tagsten. 
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  HOTEL
MUNKEBJERG

Smukt i Munkebjerg Skoven i Vejle ligger det mere end 

125 år gamle Munkebjerg Hotel, som emmer af atmosfære 

og moderne nostalgi. Hotellet er jævnligt restaureret og 

udbygget, og de brune tagsten fra IBF matcher ikke alene 

den murede bygning men også den omkringliggende unikke 

natur. Derudover er tagstenene en funktionel, langtidsholdbar 

og økonomisk attraktiv løsning for hotellet - med et minimum 

af vedligehold. 
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UDDANNELSE 

STIGE FRISKOLE

I den nordlige del af Odense ligger Stige Friskole, som blev 

grundlagt i 1862. Skolens nuværende bygninger blev indviet 

i forbindelse med 125 års jubilæet og udvidet med en 

fritidsordning i 2009. Med de røde IBF-tagsten valgte friskolen 

en klassisk og æstetisk løsning, som holder mange år ud 

i fremtiden. Betontagsten er en bæredygtig og økonomisk 

attraktiv løsning for alle uddannelsesinstitutioner.
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UDDANNELSE 
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FRITID

MODERNE & SOLID

Tagsten er en smuk og på samme tid klassisk og moderne 

tagbelægning på sommerhuset eller fritidsboligen. Med tagsten 

får boligen et eksklusivt look til en økonomisk overskuelig 

pris. Samtidig er betontagsten et naturprodukt, som modstår 

vind og vejr - så du får 30 års garanti på tagstenene fra IBF.
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FRITID
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ARKITEKTUR
KLASSISK & INNOVATIVT

Arkitektonisk er beton et klassisk byggemateriale. For 

eksempel var udviklingen af den historiske romerske 

arkitektur betinget af beton, som romerne brugte blandt 

andet til Pantheons gigantiske hvælving.

Netop taget er en vigtig del af en bygnings identitet. I dag 

indgår beton stadig som et væsentligt element i moderne 

arkitektur - blandt andet i form af betontagsten, som 

den bæredygtige og langtidsholdbare løsning. Tagsten 

fra IBF er gennemfarvede og findes i en række nuancer. 

Så tagstenene matcher ny og innovativ arkitektur.

ARKITEKTURARKITEKTUR
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ARKITEKTURARKITEKTURARKITEKTUR
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   PROJEKT
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   PROJEKT
ERHVERV & BOLIG

Betontagsten tidløst og funktionelt - og det moderne valg til 
bolig- og erhvervsbyggeri. Arkitektonisk matcher tagstenen 
både det enkle og stringente udtryk, det klassiske byggeri og 
som naturprodukt også omgivelserne. Og så er betontagsten en 
langtidsholdbar løsning - og dermed en god projektinvestering. 
Med syv flotte farvenuancer giver tagsten fra IBF mange 
æstetiske og arkitektoniske muligheder. Udover lang levetid er 
tagsten en løsning med et minimum af vedligehold - og så 
er montage af betontagsten både hurtig og effektiv. Det 
giver økonomiske perspektiver, som gør både erhvervs- og 
boligprojekter realiserbare.   
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LIEBHAVERI
MODERNE KLASSIKER

Nybyggeri eller renovering stiller krav. Til æstetik og til 

valg af materialer. Med syv flotte farver og muligheden for 

glans i betontagstenen er det muligt at kombinere tagsten 

med alt fra moderne arkitektur til klassisk liebhaveri.

IBF tagsten gennemgår en dobbelt overfladebehandling, 

som mindsker risikoen for mos og alger. Samtidig giver vi 

30 års garanti på vores tagsten, fordi vi erfaringsmæssigt 

ved, at de holder. Præcis som liebhaveri.
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LIEBHAVERI
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LIEBHAVERI

KLASSISK ELEGANCE

Taget er husets femte facade. Derfor er tagets udtryk 

en vigtig beslutning - som skal matche arkitektur, smag 

og byggestil. Tagsten kan skabe den æstetiske helhed, 

som klæder både omgivelser og det klassiske byggeri. 

Eller fungere som den modige og innovative kontrast til 

moderne liebhaveri. Mulighederne er mange.



19

LIEBHAVERI
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      INSTITUTIONER
PLEJEHJEMMET 
MONTEBELLO

Trivsel og hjemlig hygge for beboerne er en af værdierne 

på Plejehjemmet Montebello i Helsingør. Da plejehjemmet 

i forbindelse med tilbyg og renovering skulle have nyt tag 

faldt valget på tagsten fra IBF. En både moderne og tidløs 

løsning, som elegant binder hele byggeriet sammen.
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      INSTITUTIONER
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MINIMALISME 

ENKELHED & ÆSTETIK

Moderne parcelhusbyggeri er præget af enkelhed og 

æstetik. Som regel skal et tag matche stil og smag - men 

også klæde omgivelserne. Det skaber harmoni og et 

langtidsholdbart helhedsindtryk. Præcis som tagstenene 

fra IBF - med hele 30 års garanti. 
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MINIMALISME 



24

GLANS

EKSKLUSIVT & ELEGANT

IBF Tagsten med blank overflade er en eksklusiv og elegant 

løsning - og fås i flere farver. Vores nye Dobbelt-S ”Plus” 

blanke tagsten har en lav bølgeprofil, som giver taget et 

roligt og afdæmpet udtryk. Tagstenen er gennemfarvet 

og overfladebehandlet to gange. Det sikrer glød og glans 

- og gør taget mere modstandsdygtig overfor mos, alger 

og udtræk af kalk. En harmonisk sammenhæng mellem 

facade og tag g iver den smukkeste og mest langtids- 

holdbare løsning.
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GLANS
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   TAG 
TENDENSER
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   TAG 
TENDENSER

TIDLØST - & MODERNE

Taget er en af de vigtigste konstruktioner i forhold til 

husets sikkerhed og sundhed. Et tagstenstag er den sikre 

og langtidsholdbare løsning - med indbygget god økonomi. 

Boligtendensen er klar - det skal være enkelt og tidløst - og 

så er prisen en vigtig faktor. Derfor er naturproduktet betontag-

sten et naturligt valg.

DET NATURLIGE
OG ATTRAKTIVE 
VALG TIL TAGET 



ET HELT 
NATURLIGT 
VALG

TAGSTEN FRA IBF
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