
TAGTILBEHØR

HOLDER HVAD DU LOVER



RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Sort
 ▪ 310 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Rød
 ▪ 310 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Sort
 ▪ 350 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Rød
 ▪ 350 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

RYGNINGSBÅND

5 710764 363833

DB nr. 9707196

5 710764 363840

DB nr. 9707197

5 710764 363857

DB nr. 9707198

5 710764 363864

DB nr. 9707199



RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Sort
 ▪ 390 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

RAW RYGNINGSBÅND NET/ALU

 ▪ Rød
 ▪ 390 mm x 5 mtr
 ▪ 4 rl pr. kolli
 ▪ Anvendes til rygninger og valm
 ▪  Sikrer en ventilation på 200 cm² pr. lbm 

iht. ”Tegl 36”
 ▪  Sikrer undertaget mod fuglereder, 

smådyr og blade
 ▪ Hurtig montage

5 710764 363871

DB nr. 9707200

5 710764 363888

DB nr. 9707201

RYGNINGSBÅND

RAW produkter dækker et stort 
sortiment af professionelle bygge-
materialer af høj kvalitet.

RAW produkter henvender sig til 
krævende håndværkere, som stiller 
store krav til holdbarhed og kvalitet 
i byggeriet. RAW matcher tilsvar-
ende mærkevarer på kvalitet, og til 
en konkurrencedygtige pris.

Alle RAW produkter er testet efter 
håndværkeres krævende standarder 
og det betyder, at alle produkter og 
løsninger i RAW serien lever op til 
vores høje kvalitetskrav og er nøje 
udviklet til det nordiske klima.

TIL PROFESSIONELT

BYGGERI



INDDÆKNINGSBÅND

RAW INDDÆKNINGSBÅND

 ▪ Sort
 ▪ 300 mm x 5 mtr
 ▪ 2 rl pr. kolli
 ▪  Anvendes til skorstene, 

brandmure, kviste og andre 
tilslutninger på taget

 ▪ Fleksibelt og formbart
 ▪ Universalløsning
 ▪  Fuldklæb på hele 

bagsiden

RAW INDDÆKNINGSBÅND

 ▪ Sort
 ▪ 450 mm x 5 mtr
 ▪ 2 rl pr. kolli
 ▪  Anvendes til skorstene, 

brandmure, kviste og andre 
tilslutninger på taget

 ▪ Fleksibelt og formbart
 ▪ Universalløsning
 ▪  Fuldklæb på hele 

bagsiden

5 710764 364588

DB nr. 9707229

5 710764 364595

DB nr. 9707230

RAW INDDÆKNINGSBÅND

 ▪ Rød
 ▪ 300 mm x 5 mtr
 ▪ 2 rl pr. kolli
 ▪  Anvendes til skorstene, 

brandmure, kviste og andre 
tilslutninger på taget

 ▪ Fleksibelt og formbart
 ▪ Universalløsning
 ▪  Fuldklæb på hele 

bagsiden

RAW INDDÆKNINGSBÅND

 ▪ Rød
 ▪ 450 mm x 5 mtr
 ▪ 2 rl pr. kolli
 ▪  Anvendes til skorstene, 

brandmure, kviste og andre 
tilslutninger på taget

 ▪ Fleksibelt og formbart
 ▪ Universalløsning
 ▪  Fuldklæb på hele 

bagsiden

5 710764 364601

DB nr. 9707231

5 710764 364618

DB nr. 9707232



RAW FUGLEGITTER U/VENTILATION

 ▪ Sort
 ▪ 1000 mm
 ▪ 360 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)

5 710764 345754

DB nr. 9703106

RAW FUGLEGITTER U/VENTILATION

 ▪ Rød
 ▪ 1000 mm
 ▪ 360 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)

5 710764 345785

DB nr. 9703107

RAW FUGLEGITTER M/VENTILATION

 ▪ Sort
 ▪ 1000 mm
 ▪ 100 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Sikrer et højt ventilations flow 

ved tagfod
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)
 ▪  Speciel ”kryds” konstruktion 

sikrer høj belastningsfaktor 
(ved snetryk etc.)

RAW FUGLEGITTER M/VENTILATION

 ▪ Rød
 ▪ 1000 mm
 ▪ 100 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Sikrer et højt ventilations flow 

ved tagfod
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)
 ▪  Speciel ”kryds” konstruktion 

sikrer høj belastningsfaktor 
(ved snetryk etc.)

5 710764 345761

DB nr. 9703108

5 710764 345778

DB nr. 9703109

FUGLEGITTER



FUGLEGITTER

RAW FUGLEGITTER U/VENTILATION

 ▪ Rød
 ▪ 5000 mm
 ▪ 20 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)

RAW FUGLEGITTER U/VENTILATION

 ▪ Sort
 ▪ 5000 mm
 ▪ 20 stk. pr. kolli
 ▪ Forhindrer indtrængning af fugle mm.
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

og fast installation
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)

5 710764 345792

DB nr. 9703110

5 710764 345808

DB nr. 9703111

  Sikkerhed for samme høje 
kvalitet hver gang

  Afgrænset og specielt udvalgt 
sortiment

  Produkterne er nøje udvalgt 
til nordisk byggeri

  Produktgaranti – for en 
sikkerheds skyld

  RAW er lagervare hos 
forhandlerne

 Konkurrencedygtige priser

HVORFOR BRUGE RAW?

UNDERTAG

RAW QUICK UNDERTAGSSTRAMMER

 ▪ Grå
 ▪ Ark á 204 stk.
 ▪ 24 ark pr. kolli
 ▪ Knæk en klods af arket
 ▪ Placer den under lægten
 ▪  Pres klodsen ud i siden 

til undertaget 
er opstrammet

 ▪ Færdig!

5 710764 377335

DB nr. 9709693



RAW RØRGENNEMFØRING

 ▪ Sort
 ▪ 150 x 150 mm
 ▪ 20 stk. pr. kolli
 ▪  Til gennemføring af rør i tag 

og undertag
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

grundet ”Snap-Lock”
 ▪  Tætningspakn. & skruer er isat 

på forhånd
 ▪  Unik materialesammensætning 

(frost- og varmeresistent)

RAW UNDERTAGSSTRAMMER M/STRIP

 ▪ Sort
 ▪ 50 stk. pr. kolli
 ▪  Strammer undertaget så det 

ikke ”blafrer”
 ▪  100% vand- og frostresistent 

(holder sin spændstighed 
og position konstant)

 ▪ Slider/skærer ikke i undertaget
 ▪  Nem, hurtig og sikker montering 

grundet “Snap-Lock“

5 710764 345815

DB nr. 9703112

5 710764 345822

DB nr. 9703113

RAW UNIVERSAL VENTISTUDS UV

 ▪  Sort 
90 stk. pr. kolli

 ▪  Udlufter effektivt loftrummet 
mod fugt og råd

 ▪  Monteres nemt og hurtigt udefra 
og ind grundet ”Snap-Lock”

 ▪ Helt tæt når ”strippen” er låst
 ▪  Monteres i alle materialer, variabelt 

fra dimension 0,2-25 mm.
 ▪  Monteringen kræver kun 

én person

RAW UNIVERSAL VENTISTUDS IV

 ▪ Sort
 ▪ 60 stk. pr. kolli
 ▪  Udlufter effektivt loftrummet 

mod fugt og råd
 ▪  Monteres nemt og hurtigt indefra 

grundet ”Snap-Lock”
 ▪ Helt tæt når ”strippen” er låst
 ▪  Monteres i alle materialer, variabelt 

fra dimension 0,2-25 mm.
 ▪  Monteringen kræver kun 

én person

5 710764 345839

DB nr. 9703114

5 710764 345846

DB nr. 9703115

UNDERTAG
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