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FUGLEGITTERBØJLE
Med den nye patenterede* bøjle til montage og 
fastholdelse af fuglegitteret kan gennembrydning af 
undertag og fodblik nu undgås.

Ved tage og klimaskærme, som er oplagt med 
anvendelse af undertag, er tagfoden ofte udsat for 
fugtpåvirkning, hvor fuglegitteret er skruet fast.
Når fuglegitteret fastskrues i tagfodspladen, kan 
gennembrydningen af undertag og fodblik give 
mulighed for, at fugt kan trænge ind i den 
underliggende konstruktion. Dette kan over tid føre til 
en opfugtning af tagfoden - med efterfølgende risiko 
for råd- og fugtskader.

Bøjlen er meget nem at anvende og skal monteres på 
den første overliggende lægte over tagfoden. 
Fuglegitteret bliver fastholdt til tagfoden uden at 
gennembryde undertag og fodblik.

En hurtig og nem montage - og frem for alt helt uden brug af værktøj! 

I den efterfølgende vedligeholdelse af taget eller klimaskærmen er det nu muligt at rense 
ventilationsspaltenunder fuglegitteret for snavs og blade - og beskadigede fuglegitre kan let udskiftes uden, 
at den nederste række tagsten skal afmonteres.
Bøjlen er fremstillet i fjedertråd belagt med aluminium-zink, som sikrer en lang levetid.

Undgå råd- og fugtskader ved tagfoden

Der laves 4 bøjlemodeller/typer:
Model/type 1 = 25,0cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 32,5cm – 36,0cm.
Model/type 2 = 28,5cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 36,1cm – 38,4cm.
Model/type 3 = 32,0cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 38,5cm – 42,0cm.
Model/type 4 = 34,7cm fra overkant lægte til 1. buk ved fuglegitter = Hængelængder fra 42,1cm – 45,5cm.

       Hængelængde = målet fra nakken på teglen, hvor den ligger af på overkanten af den nederste lægte, 
og til enden af teglstenen.

Type/sten: Melodie   Futura   Sinfonie   HF 14   Mulden   Piano   Ravnsberger Light   Zwilling   HZ 15   Ratio   Harmonie   Domino
Hængelængde mm:    400       425       450       395      378       376             388 350      365     410       390          398 
Bøjle type: 2 3         3 2 2           2 2 1          2         3           2 3
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