
KUNDECASE

3dbyggeri danmark

88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk
www.3dbyggeri.dk

3dbyggeri danmark har siden 2007 været med 
til at sætte dagsordenen for digitalisering af den 
danske byggebranche. Derfor har vi indgående 
kendskab til hele værdikæden, fx hvordan 
arkitekter og ingeniører arbejder.

3dbyggeri danmark kan hjælpe med til at jeres 
byggematerialer bliver centrum for beslutnings- 
tagernes søgelys. 

Vi rådgiver, digitaliserer og implementerer.
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Phønix Tag Materialer
“3dbyggeri danmark er et troværdigt og seriøst firma, som vi gerne anbe-

faler” fortæller Dorthe L. Hartung fra Phønix Tag Materialer.

Baggrund for samarbejdet med 
3dbyggeri danmark
Som en proaktiv byggematerialeproducent ønsker 
Phønix Tag Materialer at stille gode digitale værk-
tøjer til rådighed for arkitekter og rådgivende inge-
niører.

”Vi vil gerne have en dialog med arkitekter og byg-
herrer om nye muligheder for grønne tage, bære-
dygtighed og æstetiske løsninger med tagpap. Det 
er ikke nyt, at vi er i kontakt med det foreskrivende 
led i byggeprocessen, men vi mærker en stigende 
interesse efter seriøs rådgivning og gode digitale 
løsninger,” siger projektchef Dorthe L. Hartung.

I samarbejde med 3dbyggeri danmark kortlagde 
Phønix Tag Materialer behovet og mulighederne 
for digitalt tegningsmateriale.

Hvad har 3dbyggeri danmark leveret?
3dbyggeri danmarks leverancer til Phønix Tag Ma-
terialer har inkluderet:
• BIM-objekter til Revit
• 2D detaljetegninger til Revit
• Rådgivning om BIM-strategi

Hvordan er det at samarbejde med 3dbyggeri 
danmark?
Phønix Tag Materialer er generelt tilfredse med det 
samarbejde og de leverancer, som 3dbyggeri dan-
mark har stået for.

Tilfredsheden bygger blandt andet på en tæt dia-
log undervejs i projektafklaringen og -udførelsen, 
hvor der har været flere møder for at afstemme for-
ventninger og sikre det rette projektfokus.

Igennem processen har Phønix Tag Materialer op-
levet 3dbyggeri danmark som en troværdig og se-
riøs samarbejdspartner.
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Hvorfor samarbejde med 3dbyggeri danmark?
Oprindeligt indledte Phønix Tag Materialer et sam-
arbejde med 3dbyggeri danmark efter at have del-
taget i et inspirationsmøde arrangeret i samarbej-
de mellem et arkitektfirma og 3dbyggeri danmark.

Efterfølgende fik Phønix Tag Materialer sit eksiste-
rende 3D-tegningsgrundlag gennemgået af 3dbyg-
geri danmark, som samtidigt gav bud på optime-
ringsmuligheder.

Phønix Tag Materialer A/S er en del af Nordic Water-

proofing. 

Nordic Waterproofing er en af nordens ledende 

leverandører af fugtbeskyttelse til bolig-, erhvervs- og 

offentlige byggerier/konstruktioner. 

Nordic Waterproofing samarbejder med flere af 

nordens største tagentreprenører og deres produk-

ter er markedsledende indenfor de for respektive 

produktområder bitumen-, EPDM og TPO- baserede 

membraner.  

www.phonixtagmaterialer.dk

“Tegnestuerne, der har fået præsenteret ma-
terialet undervejs i processen, synes godt om 
det. ”

Dorthe L. Hartung - Projektchef, Phønix Tag Materialer

Kontakt 3dbyggeri danmark hvis I ønsker 
sparring med udgangspunkt i jeres virksomhed.

88 80 73 80
info@3dbyggeri.dk
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Phønix Tag Materialers tilfredshed med 3dbyggeri 
danmark understreges af, at de har henvist en an-
den byggematerialeproducent, som de samarbej-
der med, til 3dbyggeri danmark.


