Avvattning av terrasser, innergårdar, parkeringsytor,
gator och tågperronger. För att bara nämna en bråkdel.

VA-mässan 27-29:e sept. 2016
Kontakt: Helena Elm
hel@blucher.se 0480-44 47 04

BLÜCHER - allt inom avvattning
Ny

het!
Markrännor BLÜCHER Mearin
- ett hållbart och kostnadseffektivt system
Vårt helt nya sortiment av markrännor heter BLÜCHER Mearin
och tillverkas av glasfiberförstärkt plast, ett material som är
otroligt hållbart och slitstarkt, men ändå väger fascinerande
lite, vilket håller nere både installations- och transportkostnader.
Markrännorna täcker in ett flertal avvattningsfall och finns i
olika bredder och längder, anpassade till olika belastningsklasser som tung och lätt trafik. Rännorna lämpar sig för
perronger för spårbunden trafik, gågator, parker, poolområden
utomhus, torg, parkeringar och industri.

Enkla och säkra montage för terrasser och innergårdar...
BLÜCHERs terrassbrunn är avsedd för avvattning av terrasser och innergårdar, samt för bruk ovanför underjordsgarage
och liknande installationer. Terrassbrunnen är lätt och säker
att använda, och har ett enkelt urtagbart sandfång. Anslutning för stuprör ovan tätskikt finns bland tillbehören. Terrassbrunnen monteras på takets eller innergårdens bjälklag,
som vanligen kan bestå av betongplatta, tätskikt, isolering,
dränerande grus, sättsand och stenplatta.
...och för garage och parkeringsytor
BLÜCHERs slitstarka industribrunnar lämpar sig extra bra
för parkeringsytor med gjutasfalt. De är tillverkade av extra
tjockt, stabilt rostfritt stål, och ger en utmärkt anslutning
till tätskiktet och finns för alla typer av körytor. Produkterna
finns även i vandalsäkert utförande med dolda låsningar.

BLÜCHER EuroPipe – rostfria avloppsrör för installation
ovan och under mark
BLÜCHER EuroPipe är ett brett produktprogram med tysta,
brandklassade och korrosionsbeständiga avloppsrör och –delar
av rosfritt stål i dimensionerna 40-315 mm. Med sin låga
vikt och långa livslängd är BLÜCHER EuroPipe ett lätt val för
stambyten i bostäder såväl som inom industri.
Rörsystemet kan läggas både ovan och under mark, och lämpar
sig också till avvattning av parkeringshus och broar. Vi kommer
att visa upp BLÜCHER EuroPipe rör och rördelar i vår monter,
och även vårt effektiva råttstopp, som hindrar råttornas
framkomst i rören.

Vi finns i monter B05:13. Välkommen förbi att ta en titt på våra nyheter. Högupplösta pressbilder
kan laddas hem från vårt pressrum på
BLÜCHER Sweden AB
Sedan 1965 har BLÜCHER utvecklats till en av Europas ledande tillverkare av rostfria avvattningssystem. Vi tillverkar och levererar golvbrunnar, rörsystem, golvrännor
och tillbehör till hemmet såväl som till kommersiella, industriella och marina miljöer. BLÜCHER finns representerat i 15 länder, med huvudkontor och produktion i västra
Danmark. I Sverige har vi vårt huvudkontor beläget i Kalmar, och försäljningskontor i Stockholm och Göteborg.

