TAGINDDÆKNINGER

FIXNORDIC
GENNEMBRYDER
TAGET SIKKERT
OG EFFEKTIVT
Vi leverer inddækninger og hætter for ventilation, skorstens- og gasaftræk, faldstammer og lignende.
Derudover leverer vi systemer til fastholdelse af klimaprodukter, såsom solpaneler, varmepumper, ventilationsanlæg og tagterrasser.
Vi leverer ikke kun selve materialerne men er desuden behjælpelig med rådgivning, vejledning og/eller
projektering for at finde den bedst mulige løsning til det enkelte projekt. Dette er for at sikre den korrekte
dokumentation for installationen.
Vi leverer sikre systemer og produkter til gennembrydning af tagfladen, som kan modstå vind og vejr.
Dette garanterer vores unikke patenter, eksterne afprøvninger og vores egne tekniske beregninger.
For gennembrydning af tagfladen, hvor der er brug for inddækninger eller hætter tilbyder FIXNORDIC en
lang række produkter der passer til alle tagtyper. Alle er med unikke detaljer, som gør produkterne attraktive for både håndværkere og industrikunder.
JUAL SOLAR A/S skiftede navn til FIXNORDIC A/S i 2020 for tydeligt at kunne kommunikere, at produktsortimentet dækker langt mere end fastgørelse af solpaneler. Selskabet indeni og kulturen er den samme
- bare med et langt bredere produktprogram.
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TAGINDDÆKNINGER

KEGLEINDDÆKNINGER
Kegleinddækninger er velegnede til inddækning af eksempelvis
skorstensrør eller ventilationsrør, hvor kegleinddækningen sikrer
tætheden omkring røret. Både med tagpap for flade tage og
aluminiumsflange for hældningstage med tagpap eller blyfrit
formbart inddækningsmateriale for hældningstage for montage
på tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

BREDT STANDARDSORTIMENT TIL ALLE
TAGTYPER OG
HÆLDNINGER

Inddækninger for flade tage dækker 0-10° hældning på taget, og
inddækninger til hældningstage findes i 3 kategorier for hældning på tagfladen 11-32°, 33-45° og 46-65°. Inddækningen er
altså fleksibel indenfor kategorien af grader. Alle 3 kategorier
leveres som standard i Ø-dimension fra Ø80 mm til Ø1000 mm.

SIKKER, EFFEKTIV
OG NEM MONTERING
MATERIALE
• Fabriksmonteret formbart materiale,
leveres som standard med Fast Flash
• Kegle monteret fra fabrik der sikrer tætheden
omkring det rør der kommer ud af tagfladen
• Spændbånd i sortlakeret aluminium
• Kegle og spændbånd er udført i aluminium med
overflade i kraftig sort strukturlak
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Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH som ind
dækningsmateriale. FAST FLASH er et
plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden.

FIXNORDIC

VI LEVERER OGSÅ
KUNDESPECIFIKKE/
SPECIALINDDÆKNINGER

Hældningstag
KEGLEINDDÆKNING

Hældningstag
KEGLEINDDÆKNING MED
ALUMINIUMSFLANGE

Fladt tag
KEGLEINDDÆKNING MED
TAGPAP

Kegleinddækninger for hældningstage
bestående af kegle og spændbånd i sortlakeret aluminium samt med fabriksmonteret, formbart materiale for montage på
tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

Kegleinddækning for hældningstage bestående af kegle og spændbånd i sortlakeret
aluminium. Perforeret flange i sværtet
aluminium for tagpap.

Kegleinddækninger for fladt tag bestående
af kegle i rustfrit stål og spændbånd i
rustfrit stål eller sortlakeret aluminium
samt fabriksmonteret integreret tagpap på
stål-flange.
For inddækninger med Ø-dimension
570-1000 mm anbefales det dog at tagpap
påsvejses på stedet.
Inddækningen dækker fladt tag op til 10°
fald.

Som standard leveres inddækningen med
sort FAST FL ASH som inddækningsmateriale. FAST FL ASH er et plastisk blyfrit
materiale og fuldt klæbende på bagsiden.

Kegle og spændkrave er lakeret med kraftig
strukturmaling.
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VENTILATIONSHÆTTER

VENTILATIONSHÆTTER
UNIVENT
UniVent er en serie af universelle ventilationshætter for indtræk og
aftræk af luft. Ventilationshætterne er lavet for fladt tag såvel som
hældningstage og dækker alle tagtyper, såsom tagpap, tegl, eternit,
skifer og stål.

KAN BRUGES
TIL ALLE TYPER TAGE

Den grundlæggende idé er at have en række varianter i et og samme
sortiment, som dækker et "easy-to-mount"-produktsystem Ø125
mm, Ø160 mm og Ø200 mm.
Ventilationshætterne er af høj kvalitet i aluminium med et unikt lav
tryktab. Hætterne kan anvendes på både isolerede og ikke-isolerede
tagflader.
Ventilationshætten er optimeret mod tryktab og der er udført brandteknisk afprøvning iht DS428.
FIXNORDIC’s UniVent-sortiment er optaget og registreret i databasen
for byggeprodukter, som kan anvendes til Svanemærket byggeri.

OPTIMAL
UDNYTTELSE AF
VENTILATIONSANLÆGGET

MATERIALE
• Fabriksmonteret tagpap eller formbart materiale for integration
på flade tage eller hældningstage
• Isoleret eller ikke-isoleret rør som sikrer transport af luft fra
eller til ventilation med et unikt optimeret tryktab
• Top og rør er udført i aluminium med kraftig sort strukturlak
• Skydenippel
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De isolerede ventilationshætter er gennemtestet for ekstremt lavt tryktab og
lever op til alle krav i DS428

FIXNORDIC

GODKENDT TIL
SVANEMÆRKET
BYGGERI

Hældningstag
FORMBART MATERIALE
UniVent for hældningstage er udført i sortlakeret aluminium og leveres med sort FAST
FL ASH som inddækningsmateriale.
FAST FL ASH er et plastisk blyfrit materiale
og fuldt klæbende på bagsiden.
Fleksibel taghældning 10-48° eller med fast
smig. Ø-dimension 125 mm eller 160 mm.
Skydenippel er indeholdt.

Hældningstag
MED ALUMINIUMSFLANGE
FOR TAGPAP
UniVent for hældningstage udført i sortlakeret aluminium samt aluminiumsflange for
montering på tagpap tage.
Fleksibel taghældning 10-48° eller med fast
smig. Ø-dimension 125 mm eller 160 mm.
Isoleret eller med kondensindsats. Skydenippel indeholdt.

Fladt tag
MED TAGPAP
UniVent for flade tage udført i sortlakeret
aluminium samt rustfrit stål.
Flange med fabriksmonteret tagpap
integreret. For flade tage 0-5°. Ø-dimension
125 mm, 160 mm eller 200 mm. Isoleret
eller med kondensindsats. Skydenippel
indeholdt.
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TAGINDDÆKNINGER

AFTRÆKSHÆTTER
STANDARD
FIXNORDIC's sortiment af aftrækshætter tager udgangspunkt i
standardhætte 200x200 mm i sort aluminium. Hætten kan monteres på tagflader med hældning 11-55° med fabriksintegreret blyfrit formbart materiale FAST FLASH, og sikrer derved tætheden
på taget.

MATERIALE

VORES AFTRÆKSHÆTTER
FÅS BÅDE MED OG
UDEN ISOLERING SOM
STANDARD

ANERKENDTE MATERIALER
SOM ALUMINIUM,
RUSTFRIT STÅL OG ZINK

• Som standard leveres inddækningen med sort FAST
FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et
plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden.
Kan bestilles med andre typer og farver
• Underdel monteret fra fabrik, der sikrer tætheden omkring
det rør der kommer ud af tagfladen
• Firkantet rør som standard i sortlakeret aluminium,
men kan bestilles i andre materialer og farver
• Top i samme materiale som firkantet rør
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Med mulighed for tilkøb af indsats til
faldstamme.

FIXNORDIC

DET FORMBARE
INDDÆKNINGSMATERIALE
MONTERES NEMT OG SIKKERT

Hældningstag
UNIVERSAL SMIG - ZINK

Hældningstag
UNIVERSAL SMIG - SORT ALUMINIUM

Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræks- og ventilationsrør. Kan indstilles til smig fra 11° til 55°.
Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

Aftrækshætten sikrer en tæt gennembrydning af taget ved aftræksog ventilationsrør.Kan indstilles til smig fra 11° til 55°.
Kan leveres med 15 mm kondensisolering (mineraluld).

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FL ASH
som inddækningsmateriale. FAST FL ASH er et plastisk blyfrit
materiale og fuldt klæbende på bagsiden. Underdel og overdel
i sort strukturlak. Underdel og overdel i zink.

Som standard leveres inddækningen med sort FAST FL ASH som
inddækningsmateriale. FAST FL ASH er et plastisk blyfrit materiale
og fuldt klæbende på bagsiden. Underdel og overdel i sort strukturlak.
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TAGINDDÆKNINGER

AFTRÆKSHÆTTER
PÅ SPECIALMÅL
FIXNORDIC tilbyder fremstilling af hætter på specialmål på egen
fabrik.
Ved bestilling specificeres materiale, eksempelvis forpatineret
zink, aluminium i alle farver, kobber eller stål.

AFTRÆKSHÆTTER PÅ
SPECIALMÅL MED DET
FORMBARE MATERIALE
FAST FLASH

Som udgangspunkt leveres hætterne med fast smig der svarer til
den konkrete hældning på taget.
Ligeledes tilbydes det at fremstille hætter med aluminiumsflange
for montage på hældningstage med tagpap, samt løsninger til
flade tage.

Aftrækshætte 45° med skotrende
Zink 14
800 x 300 mm
FAST FLASH rød

HÆTTER PÅ
SPECIALMÅL
TIL ALLE TAGTYPER
MATERIALE
• Som standard leveres inddækningen med sort FAST FLASH
som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk
blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
• Formbart materiale monteret fra fabrik der sikrer tætheden
til tagfladen
• Fast smig der passer til hældning på taget
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Bestillingsskema til specialinddækninger, der sikrer at alle informationer
overdrages korrekt til FIXNORDIC og
fejl derved undgås.

FIXNORDIC

HÆTTER PÅ SPECIALMÅL
OG INDIVIDUELLE
LØSNINGER TIL ENHVER
INDDÆKNINGSOPGAVE

REKVIRER BESTILLINGSARK TIL
SPECIALHÆTTER PÅ FIXNORDIC.DK
Rund aftrækshætte 25°
Anthra zink
Ø400 mm
FAST FLASH grå

Aftrækshætte 25°
Zink 14
1300 x 350 mm
FAST FLASH grå

Aftrækshætte 45°
Tagparallel top
Sort aluminium
1400 x 220 mm
FAST FLASH sort

Lamelhætte 25° til kip
Sort aluminium
500 x 500 mm
FAST FLASH sort

Aftrækshætte 30°
Med Ø110 faldstamme
Zink 14
1000 x 500 mm
PERFORM sort
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TAGINDDÆKNINGER

FALDSTAMMEUDLUFTNING
Anvendes til inddækning af faldstammer. Faldstammeinddækningen sikrer en vandtæt inddækning i selve tagfladen og sikrer en
lufttæt forlængelse af faldstammen frem til udmundingen over
tagfladen.
FIXNORDIC’s faldstammeindsats monteres i faldstammer med
Ø-dimension fra Ø50 mm til Ø110 mm og dækkes af en FIXNORDIC aftrækshætte. Det kan skabe ensartethed på taget, hvis der
allerede findes FIXNORDIC aftrækshætter på tagfladen.

MATERIALE

PRODUCERET I
KVALITETSMATERIALER
SOM SORT ALUMINIUM
OG ZINK

VI LEVERER JUSTERBARE
TAGHÆTTER
MED INDBYGGET
FALDSTAMME-INDSATS

• Indsats der monteres ned i eksisterende faldstammer
• Som standard leveres inddækningen med sort FAST
FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et
plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
• Firkantet rør som standard i sortlakeret aluminium
• Top i samme materiale som firkantet rør
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Standardsortimentet passer til
rørføring Ø50-Ø75-Ø90-Ø110

FIXNORDIC

MED FUNKTIONALITET,
ÆSTETIK OG TEKNIK
I HØJSÆDET

Hældningstag
RUNDT DOBBELT-RØR

Hældningstag
INDSATS TIL HÆTTE

Hældningstag
AFTRÆKSHÆTTE

Modellen er med dobbelt-rør og anvendes,
når faldstammen gennembryder tagfladen.

FIXNORDIC's faldstammeindsats monteres i
faldstammer med Ø-dimension fra Ø50 mm
til Ø110 mm og dækkes af en FIXNORDIC aftrækshætte.

Standard aftrækshætte integreret med
formbart materiale benyttes sammen med
faldstamme indsats for at få et komplet produkt til taget.

Det bevægelige dobbelt-rør skydes ned i
faldstammen, hvor det lukker tæt med en
gummiring. Dobbelt-røret sikrer at eventuel
kondens kommer på indersiden af røret.

Det kan skabe ensartethed på taget, hvis der
allerede findes FIXNORDIC aftrækshætter.
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INDDÆKNINGER
FOR BALANCERET AFTRÆK
Universal inddækning for balanceret aftræk fra gas- og oliefyr
på hældningstage 10-48°. Tilbydes i diametre Ø125 mm og Ø160
mm. Udvendige diametre Ø132 mm og Ø167 mm.
Inddækninger af høj kvalitet i sortlakeret aluminium for montage
på alle tagtyper med hældning, såsom tagpap, tagsten, bølgeplader, stål og skifer.

MATERIALE

ANERKENDT
EGENPRODUKTION AF
INDDÆKNINGSPRODUKTER

• Som standard leveres inddækningen med sort FAST
FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et
plastisk blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden
• Underdel i sortlakeret aluminium
• Overdel i samme sortlakeret aluminium som
integreres med aftræksrøret
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Kan både bruges
til NYBYGGERI og
RENOVERINGER

Inddækning til balanceret aftræk
passer til alle normale gasaftræk

FIXNORDIC

PASSER TIL ALLE
BALANCEREDE
AFTRÆKSSYSTEMER

Hældningstag
MED ALUMINIUMSFLANGE FOR TAGPAP

Hældningstag
FORMBART MATERIALE

Balanceret aftræk i sortlakeret aluminium med sort perforeret

Balanceret aftræk i sortlakeret aluminium med sort FAST

flange for montage på tage med tagpap.

FLASH som inddækningsmateriale. FAST FLASH er et plastisk

Fleksibel taghældning 10-48°.

blyfrit materiale og fuldt klæbende på bagsiden. For montage på
tagsten, bølgeplader, stål og skifer.
Fleksibel taghældning 10-48°.
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KLAR TIL AT SE, HVAD
FIXNORDIC KAN GØRE FOR
DIT NÆSTE PROJEKT?
KONTAKT OS I DAG!

FIXNORDIC
Satellitvej 3
DK-8700 Horsens
E: fixnordic@fixnordic.dk
T: +45 76 83 11 41
W: Fixnordic.dk

PART OF JUAL GROUP
JUAL A/S / JUAL CHINA /
FIXNORDIC A/S
BYGTJEK A/S / PERFORM A/S

For at lave gode resultater skal man sætte det bedste hold. Vi er en del af JUAL GROUP og vi er altid
UNITED IN PERFORMANCE. JUAL GROUP består af selskaberne JUAL A/S, JUAL Kina, FIXNORDIC A/S,
PERFORM A/S og BYGTJEK A/S.

