Lösningen
Löv och skräp stoppas effektivt INNAN det
pluggar igen stuprören.
POLY-NET®LÖVSTOPP kläms enkelt ner i
hängrännan och håller sig självt på plats
mellan rännans ytterkant och taköver häng/innerplåt.
Fallande löv lägger sig på den välvda ytan,
torkar ur och blåser bort.

Nu kan vi njuta
av den härliga

Hösten!

Garanterat konstant vattenflöde
rensar rännor och rör från frömjöl,
barr och liknande.
®POLY-NET®LÖVSTOPP eliminerar besvärlig,
farlig och återkommande rensning av
takrännan för många år framöver.

dat
d
y
k
s
r
ä
Vårt hem kador,
ns
e
t
t
a
v
t
o
m
kt!
u
f
h
c
o
e
läckag
enkel princip
ring!
enkel monte

enkel princip
g!
n
i
r
e
t
n
o
m
l
e
enk
Pressa försiktigt ihop plaströret och tryck ner det i rännan.
Röret håller sig självt på plats mellan taköverhäng/innerplåt
och rännans ytterkant. OBS! Se till att öppningen ligger
nedåt och att den är 4-6 cm bred. Ta bort eventuell lövsil.
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Nästa rör läggs dikt mot det första i längdriktningen.
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Stäng ute skräp och småfåglar genom
att klippa upp och vik a in ändarna.
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miljövänligt, tillv erkat av ny och återvunnen poly ethylen
lätt men ändå starkt
UV- och väderbeständigt
finns i 2-meters längder
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Klipp upp öppning i rör 1 och 2.
Klipp 3-4 tvärsnitt i rör 1 för att
få bättre tillpassning av rören.
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För ihop rören så att de möts exakt
i vinkeln. Ändarna ska vila mot
rännans gavlar. Vid behov
kan rören fixeras.
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Copyright © 2001 2006 MSW Werbung GmbH

Mer detaljerad monteringsanvisning kan
laddas ner på: www.leafguard.se

passar alltid:
Bredd ränna

Artikel nr

Beskrivning

100+125 mm

1720

Lövstopp 100+125/2 m

150+180 mm

1783

Lövstopp 150+180/3 m

125 mm

1910

Fästbygel 6-pack

All information återspeglar NSW: s nuvarande teknologi och kunskap och är endast ämnad
att ge information om NSW: s produkter och dess användningsområden. Den är inte ämnad
att garantera produktegenskaper eller lämplighet för
ka applikationer.
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