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Leder du efter en stor stærk tagrende, som  

ligner zink, og som passer til moderne bygnings-

design? Så kan den nye Stål Plus Tagrende fra 

Plastmo lige være noget for dig. Den er oven i 

købet overfladebehandlet, så den er modstands-

dygtig over for salt i kystområder og forurening.

STÅL PLUS ARKITEKT 
KVARTRUND 

PLASTMO

MATERIALE
Tagrenderne er produceret af 0,7 mm kvalitetsstål, der er 
belagt med en mat overflade, der er en blanding af mag-
nesium, aluminium og zink. Det oxidlag, der dannes på 
overfladen, giver tagrenderne en unik beskyttelse mod 
korrosion. Samtidig er overfladebelægningen selvhelende 
ved ridser og snitflader. Overfladen bliver mørkere grå 
med tiden. Tagrenden samles med Plastmo Tagrendelim, 
som giver tætte og stærke samlinger. 

VEJR OG KLIMA
Stål Plus Tagrender kan modstå store regnskyl og sne-
mængder, blæst og hård kulde. Du kan bruge tagrenden, 
uanset hvor du bor. Det er kun ved ekstraordinær stor på-
virkning, som fx ved Vestkysten, at tagrendernes levetid 
kan blive forkortet.

SORTIMENT
Den nye Stål Plus Tagrende fås i str. 14 med nedløb i Ø90 
mm. Derudover kan vi producere specialformstykker efter 
dine ønsker og mål. 

LEVERING OG OPBEVARING
Opbevar tagrender og rør indendørs, før du monterer 
dem. Hermed mindsker du risikoen for, at der dannes 
hvidrust, som skyldes kondensvand i emballagen. Kan de 
ikke være indendørs, så pak tagrender og rør ud af embal-
lagen og sæt dem tørt i lodret position adskilt fra hinanden.

GARANTI
Vi yder 25 års garanti på vores Stål Plus Tagrender. Du er 
dækket mod korrosionsskader med lækage til følge. Garan-
tien dækker ikke nogen form for følgeskader som fx drifts-
skader. BEMÆRK: Du bør ikke vælge Stål Plus Tagrender, 
hvis du bor tæt på Vestkysten eller har glaserede/engobere-
de tagsten eller glat ståltag.

MILJØ
Vi bruger ikke krom 3 eller 6 i produktionen af vores  
stål tagrender.

FAKTA
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DER FALDER MERE OG MERE NEDBØR …
SORTIMENT
Produkt Illustration Kommentarer

Tagrende 3 m Forberedt til samling i venstre side.

Endebund venstre og højre Husk forskel på højre og venstre endebund.

Indvendig og udvendig gering Med forstærkning.

Tudstykke Danner overgang mellem tagrende og nedløbsrør. Husk rørsamlemuffe.

Samlevulst Til overgang mellem tagrender og fittings.

Ekspansionsstykke Leveres i tagrende 95 cm.

Konsoljern Konsoljern med zinkfjedre.

Rendejern Kort rendejern med zinkfjedre.

Nedløbsrør Husk evt. rørsamlemuffe.

Bøjninger Ø90 mm Der anvendes altid 2 bøjninger. Husk at beregne lidt ekstra nedløbsrør til  indsættelse  mellem bøjningerne.

Nedførsel Ø90 mm Benyttes som overgang fra nedløb til brønd.

Lige nedførsel Ø90 mm Benyttes som overgang fra nedløb til brønd.

Grenrør Ø90 mm Benyttes ved fælles nedløb fra flere  systemer.

Udkaster Ø90 mm Benyttes hvor nedløbs røret ikke tilsluttes kloak.

Vandudtag med flexslange Tilsluttes tønde. Benyttes til opsamling af regnvand. Ø90 mm.

Vandudviser m. klap Ø90 mm Benyttes til opsamling af regnvand.

Rørsamlemuffe Anvendes till samling af rør, og hvor nedløbsrøret monteres direkte på  tudstykket.

Fodkant C55 125 gr. Danner overgang mellem tagfod og tagrende. Leveres i 2 m længder i farverne grå, hvid og grafit.  
Passer til alle undertage og tagrendematerialer.

Hængsel t/ træ Ø90 mm Skrues fast i væg/mur. Galvaniseret eller kobber.  
Monteres med ind byrdes  afstand på ca. 2 m.

Plastmo Wipes Servietter til affedtning af metalemner inden limning.

Løvfang Monteres i tudstykket. Kan anvendes til alle materialer.

Tagrendelim til metaltagrender 100 ml Anvendes til metaltagrender.

Tagrendelim til metaltagrender 290 ml Anvendes til metaltagrender.
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