
Va-godkendt 

Dansk produceret 

Med aftageligt vendbart spjæld 

Alle dele i syrefast rustfri stål AISI 316 

Passer i alle former for rense & inspektionsbrønde 

Lagerføres i dimensionerne: Ø100/110mm - Ø150/160mm - Ø200 samt Ø250mm 

Effektiv beskyttelse mod rotter 
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Ø100/110mm 
Ø150/160mm 

Ø200mm 

Ø250mm 

Eneste rottespærre som kan monteres enten i afløbs- eller tilløbssiden 
via det unikke patenterede vendbare spjæld-system 
Løse spjæld kan tilkøbes 

Effektiv beskyttelse mod rotter 
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Nem og simpel 
afmontering af spjæld 
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Effektiv beskyttelse mod rotter 

Nem installation med 
montagestang 

Montagestang kan øges til ønsket 
længde med forlængerstykker 

Nem installation i brønde 
på op til 3 - 4 meters dybde 

Rottespærre fra Nordisk Innovation dækker dimensioner fra Ø100 op til Ø250 mm. 
Passer til brønde i både plast & beton samt i ler - stål - beton & pvc rør. 
Special model til Ø110 & Ø160 mm Staufix højvandslukker model 71 

Testet & va-godkendt til alle 
former for rense- & inspektionsbrønde 
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Medfølgende skilt udfyldes med navn 
og telefon nr på installatøren. 
Skiltet monteres på et let synlig sted i 
brønden til advisering om installation 
af rottespærre i brønden. 

Ø200 mm 
Stål - ler & beton 
Vvs nr 154390021 
Pvc 
Vvs nr 154390020 

Ø250 mm 
Pvc 
Vvs nr 154390025 

Ø100/110mm 
Stål - ler - beton & pvc 
Vvs nr 154390016 

Ø150/160 mm 
Stål - ler - beton & pvc 
Vvs nr 154390018 

Rottespærre Ø110 mm 
Til montage i Staufix Ø110 mm 
højvandslukker model 71 
Vvs nr 154391016 

Rottespærre Ø160 mm 
Til montage i Staufix Ø160 mm 
højvandslukker  model 71 
Vvs nr 154391018 

Montagestang 1 mtr. Vvs nr 154390801 

Montagestang-forlænger 1 mtr . Vvs nr 154390802 


