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Træt af tilstoppede tagrender? EXPO-NET har løsningen

Type 70M monteret i Plastmo-tagrende

Tagrendenet:

Type 70M:

Tagrenderør Ø90 og Ø120:

EXPO-NET tagrendenet forhindrer
let og effektivt tilstopning af tagrender, da nettet holder tagrenderne fri
for blade og snavs.

Type 70M er et fladt net, der formes til et rør. Når røret placeres i
tagrenden, klemmer det sig selv
fast og giver regnvandet frit løb hen
til nedløbsrøret gennem en spalteåbning i bunden.

Tagrenderør i størrelsen Ø90 og
Ø120 er den mest enkle løsning at
montere, idet man blot lægger røret
ned i tagrenden.

EXPO-NET Danmark A/S har et
bredt sortiment af tagrendenet/-rør,
der dækker størstedelen af markedets behov for forskellige monteringsløsninger.
Tagrendenettets fordele:
• Tagrenden dækkes i fuld bredde.
• Tilpasning sker let med en kniv.
• Selvrensende via vindturbulens.
• Brud- og frostsikkert.
• Let at montere (gør-det-selv).
• Billig i anskaffelse.
Man kan vælge at bruge type 70M
eller EXPO-NET tagrenderør i størrelserne Ø90 og Ø120. Type 70M,
Ø90 og Ø120 kan tilpasses alle
tagrender.

Type 70M passer til næsten alle
typer tagrender og er let at montere uden brug af værktøj. Nettets
udformning gør, at det ligger stabilt
i tagrenden.

Alle typerne er brud- og frostsikret
samt beskyttet mod nedbrydning af
UV-stråler.
For yderligere oplysninger henvises
til vores salgsafdeling, som vil være
behjælpelig med rådgivning og vejledning, eller til vores hjemmeside
www.expo-net.dk

Tekniske specifikationer:
Varenr.

DB-nr

Type

Antal pr. ps./bdt.

7746230-281 5673287

70M-23 cm 2 m sort til 4” nr. 10 / 5” nr. 11

30 stk. x 2 m

7636300-280 5672935

70M-30 cm 2 m sort til 5” nr. 11 / 6” nr. 12

15 stk. x 2 m

7136909-204 8830341

Tagrenderør Ø90 2 m sort

10 stk. x 2 m

7136939-204 5840636

Tagrenderør Ø120 2 m sort

10 stk. x 2 m

Alle produkter er fremstillet i det miljøvenlige materiale polyethylen.
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