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Fanger alt det,  
du IKKE vil ha’  

i vandet
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WAVIN TEGRA RENDESTENSBRØND
gør en forskel for vandmiljøet

Wavin TEGRA Rendestensbrønd udfordrer principperne for  
design af rendestensbrønde. Udover at være robust, let at 
installere og kræve et minimum af vedligeholdelse, er 
designet nyskabende inden for kategorien rendestens-
brønde.

Den innovative og gennemtænkte konstruktion sikrer en 
bedre løsning og totaløkonomi for alle parter med ansvar 
for anskaffelse, installation, vedligeholdelse og drift af både 
spildevands- og regnvandssystemer.

Styret indføring  
i afgangsrør

 

Flad bund  
med fodstøtte

Korrugeret  
opføringsrør

Ydelse - på et højere niveau

360o Konisk filter
 Filtrets koniske konstruktion giver et 360° flow, der skaber et mere 

effektivt flow i brønden og samtidig en selvrensende effekt på 
filtrets inderside, så blade og sediment ikke ’hænger fast’ 

 Den koniske udformning og placering optager ikke volumen  
i brønden

 Filtret forsinker vandet og ved store regnmængder reduceres 
turbulens og udskylning af sediment fra bunden af brønden

 Filtret mindsker udledningen af flydematerialer (plast og andet 
affald) til systemet og minimerer risikoen for tilstopning i  
afløbssystemet

 De dråbeformede huller med facetslebet kant på indersiden af 
filtret er specialdesignet for et maksimalt hydraulisk flow nedefra.
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Vandlukke
 Vandlukket er konstrueret som en indvendig indsats i en grøn kontrast-

farve, så den nemt kan genkendes

 Det erstatter den udvendige bøjning, således at afgangsrøret kan 
kobles direkte på brønden

 Vandlukket er designet til at ’falde på plads’ ved montering og kan med 
sit håndtag fjernes for at give nem adgang til rensning af afgangsrøret.

Produktprogram

Opføringsrør DN315 DN315 DN315 DN425

Udløb dimension DN110 DN110 DN160 DN160

Sandfang volumen 45L 70L 70L 70L

Materiale Polypropylen

Wavin nr. 3077242 3077245 3077247 3077250

VVS nr. 193142110 193142160 193143160 193144160

Gummiring medfølger, men opføringsrør er IKKE inkluderet

TEGRA Rendestensbrønd

Letvægtsmateriale 

Integrerede 
greb

Skålformet bund   
og glat inderside
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Discover our broad portfolio at wavin.com

Wavin arbejder kontinuerligt med produktudvikling og forbeholder sig derfor retten til, uden forudgående varsel, at ændre eller rette (tekniske) 
specifikationer på produkterne. Alle informationer i denne publikation er afgivet i god tro og menes korrekte for tidspunktet for publikationens 
udgivelse. Wavin påtager sig ikke ansvar for fejl, mangler eller fejlfortolkninger baseret herpå. Installationer og montage skal altid følge den 
gældende montagevejledning. Vederlagsfri bistand/vederlagsfrie serviceydelser såsom teknisk vejledning, måltagning, beregning af kvantitet 
og ud fra tegningsmateriale m.v. er udelukkende en service, hvis rigtighed, anvendelighed mv. Nordisk Wavin A/S ikke påtager sig noget 
ansvar for. © 2019 Wavin

Wavin is part of Orbia, a community
of companies working together
to tackle some of the world’s most
complex challenges. We are
bound by a common purpose:
To Advance Life Around the World.

Wavin  |  Wavinvej 1  |  DK-8450 Hammel  |  Telefon +45 8696 2000  |  Internet www.wavin.dk  
E-mail wavin.dk@wavin.com  |  www.wavin.com

Hot & Cold Water Foul Water Gas & Water Mains

Indoor Climate Storm Water Geotextiles 

Soil & Waste 

 

 

 

 


