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OVERDÆKNINGER   
Kundetilpasset med solcelletag,  
sedum eller thermoplader

DAV NORDIC hjælper dig  
igennem alle faserne  
for projektet.  
Vi projekterer, designer, 
producerer, leverer, og monterer  
din valgte løsning. 
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Harmonisk og let overdækning, 
med funktionalitet i højsædet
Overdækningerne fra DAV NORDIC har et simpelt og 
elegant design der let integrerer de nødvendige behov. 
Ved at vælge disse overdækninger sikrer du et ensartet 
og genkendeligt udseende. 

Princip for udformning 

Selve konstruktionen af overdækning er valgt udført som en galvani-
seret stål-konstruktion i Y-form.

Formsproget har fokus på rene linjer og en underspillet lethed, så 
konstruktionen fremstår harmonisk og rolig. De lette og harmo-
niske overdækninger efterlader brugeren i stand til at fokusere 
på funktion af det egentlige ærinde for besøget - fremfor at stjæle 
opmærksomheden.

Udgaven med solceller har haft særlig fokus på at fremhæve og 
komplimenterer solcellerne, så de bruges aktivt i det generelle 
formsprog. Derfor udgør solcellerne det færdige tag.

Valget af solceller giver muligheden for at signalere jeres fokus på 
den grønne omstilling. Det er en god måde at kombinerer funktiona-
litet og miljøvenlige værdier. 
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TAG 
Taget på overdækninger er som standard enten dobbeltlag thermoplader, 
sedum plantetag eller solceller. Taget af solceller projekteres i samarbejde med 
Polar Solaris som har 10 års erfaring med at designe, indtænke og og implemen-
tere solceller i konstruktioner. 

MARKEDSFØRINGSMULIGHEDER  
Overdækningens mange plane overflader gør markedsføringen let og professi-
onel at integrere i overdækningens originale design. De plane flader gør også, at 
de valgte løsninger bliver synlige på lang afstand. 

MULIGHED FOR AT INTEGRERE BELYSNING  
Lys under overdækningerne ophøjer sikkerhed og tryghed for brugerne. Derfor 
er der forskellige muligheder for at montere og integrere belysning i overdæk-
ningerne. Belysningen kan bl.a. vælges i form af et armatur der har samme 
dimensioner som tagåsen. Det er helt op til kunden, hvad der vælges. 

INVENDIG AFVANDINGSSYTEM  
Det ene søjleben skjuler et integreret afvandingssystem. Løsningen er forbe-
redt til, at afvandingen kommer ud af søjlen under terræn og har dermed skjult 
tilkobling til områdets øvrige afvandingssystem. For tagfladen gælder, at den 
centrerede tagrende er udført i en bredde som gør manuel rensning med hånd 
muligt. 

KONSTRUKTION OG OVERFLADEBEHANDLING 
Overdækninger fra DAV NORDIC leveres som standard i en varmgalvaniseret 
ståludgave. Kombinationen af stål med overfladebehandlingen efterlader et 
produkt, der er særdeles modstandsdygtigt og driftsvenlig.
Ønskes det, kan konstruktionen lakeres i en valgfri RAL farve evt med anti-gra-
fitti overflade. 
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DAV NORDIC A/S

Tietgensvej 12

DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S

Pilebækvej 5

DK-4632 Bjæverskov

DAV NORDIC A/S

Askelundvej 2E

DK-3600 Frederikssund

T: +45 8682 2900

info@davnordic.dk

www.davnordic.dk

DAV NORDIC A/S har mere end 90 års erfaring og leverer og 
monterer produkter og løsninger til infrastrukturprojekter 
og byggeri i Danmark og Sverige. Vi er markedsleder inden 
for trafiksikkerhed og støjreducerende løsninger. Derforuden 
har vi en stor montageafdeling, der bl.a. vedligeholder 80% af 
de danske veje.

Derudover, leverer og monterer DAV NORDIC A/S kva-
litets stålløsninger til byggeriet og har en masteafdeling 

med en bred produktsortiment, som spænder fra stålma-
ster, over eftergivelige aluminiumsmaster til specialdesig-
net master. 

Virksomheden har en stærk kultur og kompetente medarbej-
dere med mange års erfaring. Fundamentet er troværdighed, 
grundighed og høj kvalitet, og vores ydelser skal skabe størst 
mulig værdi for vores kunder.

Om DAV NORDIC A/S

DAV levere også overdækninger for cykelparkeringer, overdækkede gangarealer og p-plads  overdækninger. 
Alle løsninger har mulighed for enten thermo-, sedum- eller solelletag.
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Kontakt os  
og hør nærmere

Frank Petersen 
fp@davnordic.dk
M: +45 26 30 74 43

Stig Olesen
sol@davnordic.dk
M: +45 60 15 74 13  
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