Takbrunnar och Bräddavlopp
Vi har ett mycket brett sortiment av takbrunnar och bräddavlopp för olika lösningar och
användningsområden. Våra takbrunnar lämpar sig utmärkt för både bitumenbaserade och
EPDM-gummi baserade tätskiktssystem, typ Resitrix EPDM-membran.
Takbrunnarna är rostfria med perforerad platta 350x350 mm för bästa vidhäftning mot tätskiktet.
Sargbräddavlopp: Det går att beställa takbrunn med s.k knäckt eller vinklad platta så höjden på utloppet kommer i önskad nivå.
Vi marknadsför även takbrunnar för invändigt avlopp för omvända tak samt bräddavlopp/utkastare.
Standardstorlekar på takbrunnar varierar mellan 50 mm till 110 mm i diameter med tapprör om
300 mm i rostfritt stål. Annan längd på tappröret är beställningsvara.
Samtliga vår takbrunnar och bräddavlopp är tillverkade av rostfritt stål SS-2343 och svensktill
verkade, EN 1-4301.
Alla takbrunnar levereras kompletta med löstagbar lövfångarsil till alla dimensioner samt tätnings
ring till insticksbrunn ø 70 och 90 mm.
Vi har alltid ett stort antal modeller i lager och kan även leverera specialbrunnar efter önskemål.
Takbrunnar med värmekabel, takbrunnar med förapplicerad krage i gummiduk eller bitumen
membran och förlängda tapprör är exempel på beställningsvaror.

Takbrunn av rostfritt stål med lövfångarsil
för montage på plana och låglutande tak.
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Takbrunnar

Takbrunn för plana tak

Takbrunn med duk

Beskrivning: Denna brunn är
främst avsedd för nyproduktion,
där rördiametern är anpassad
för PVC-rör eller motsvarande.
I standardutförandet har brunnen perforerad fläns, godkänd av
Tätskiktsgarantier. Brunnarna passar i rörmuff med inner
diametrar: Ø 75, Ø 110, Ø 130 och Ø 160 mm. Brunnarna
finns vanligtvis som lagervara i rörlängd 300 mm. Annan
längd på tappröret är beställningsvara. Levereras med lövsil.

Beskrivning: De flesta modeller av
våra takbrunnar kan fås med förmonterad krage av takduk, där duken
fästs med en klämring av rostfritt stål. Brunnen är främst
avsedd för nyproduktion, där rördiametern är anpassad för
PVC-muff i dimensionerna Ø 75, Ø 110, Ø 130 och Ø 160
mm. Brunnarna finns i rör-längderna 300 mm, 400 mm och
500 mm. Brunnarna levereras med lövsil.
Dessa brunnar är beställningsvara.

Insticksbrunn för plana tak

Insticksbrunn med duk

Beskrivning: Insticksbrunnen
är avsedd att användas vid
renovering av tätskiktssystem
av bitumen- och EPDM-baserade
membran och då sticks den ned i befintliga takbrunnar och
tätas med medföljande gummiring. I standardutförandet har
brunnen perforerad fläns, godkänd av Tätskikts-garantier.
Brunnen levereras i dimensionerna Ø 30, Ø 40, Ø 50, Ø 60,
Ø 70, Ø 90 och Ø 145 mm. Brunnar i dimensionerna Ø 50
- Ø 145 mm finns vanligtvis som lagervara med rörlängd
300 mm. Annan längd på tappröret är beställningsvara.
Levereras med lövsil (ej Ø 30 och Ø 40) och tätningsring.

Beskrivning: Alla våra insticksbrunnar
kan fås med monterad krage av takduk,
där duken fästs med en klämring av rostfritt stål. Insticksbrunnen är avsedd att användas vid renovering, och då
sticks den ned i befintliga takbrunnar och tätas med med
följande gummiring. Brunnen levereras i dimensionerna
Ø 30, Ø 40, Ø 50, Ø 60, Ø 70, Ø 90 och Ø 145. Brunnar i
dimensionerna Ø 50 - Ø 145 mm finns i rör-längderna 300
mm, 400 mm och 500 mm. Brunnarna levereras med lövsil
(ej Ø 30 och Ø 40) och tätningsring.
Dessa brunnar är beställningsvara.
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