
LORO-X tagafvandingssystemer

C 4.1 C 4.1

Altanafvanding

LORO-X altanafvanding – serie V
Opbygningsdiagram
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Rustfri stålsi, rund, uden 
rørgennemføring og 

montagering

Monteringselement 
med klæbeflange,  

Serie V-FL

Monteringselement 
med kantet 
klæbeflange,  
Serie V-AK

Monteringselement 
med klemmeflange,  

Serie V-KL

Basisenhed
Serie V

med forskallingspaddehat 
og forskallingsklokke

Rustfri stålsi, rund, 
med rørgennemføring, 
montagering og faldrør

Rustfri stålsi, kvadratisk, 
med rørgennemføring, 

simontering, afvandingsring 
og faldrør

Rustfri stålsi, kvadratisk, 
uden rørgennemføring, 

simontering og 
afvandingsring

Forskellige altanoverbygninger og anvendelse af 
nye materialer – som flydende kunststoffer eller 
kunststof-/cementkombinationer – kræver variable 
altanafvandingssystemer.

I kraft af de mange års erfaring inden for altanafvanding 
kan LORO tilbyde tilpassede altanafløb til enhver 
anvendelse, som i forbindelse med faldrør af stålafløbsrør, 
varmeforzinkede, udgør altanafvandingssystemet fra 
samme producent.

Den nyeste videreudvikling inden for dette område 
er LORO-X Altanafvanding Serie V, et variabelt system 
efter modulprincippet, som kan tilbyde samtlige 
anvendelsesmuligheder. 

Fremstillet af rustfrit stål med lang levetid er LORO-X 
Altanafvanding Serie V modstandsdygtig over for stærk 
varme, frost samt UV-stråling udendørs. 

I forbindelse med de gennemprøvede LORO-X stålafløbsrør 
og formdele kan LORO med Serie V tilbyde et 
altanafvandingssystem fra én og samme producent.

Trin 1: Råkonstruktion
(Basisenhed)

Fundamentet i det nye program er en basisenhed, som med 
to forskallinger til afløb og rør kan indstøbes i råkonstruktions-
altanpladen. Dette kan ske på stedet – hvilket er normalt ved 
færdige altaner –eller på fabrikken.

Trin 2: Færdiggørelse 
(Monteringselementer)

Efter indbygning af basisenheden kan man, alt efter 
altankonstruktionen, indsætte følgende monteringselementer 
tidsmæssigt uafhængigt af planlægningsstatus eller 
ændringer i altankonstruktionen:

•	Serie V-FL, med klæbeflange til anvendelse i altanplader 
med tætning ved hjælp af flydende kunststoffer

•	Serie V-KL, med klemmeflange til altantætning ved 
hjælp af bitumenbaner eller folie

•	Serie V-AK, med kantet klæbeflange til flydende 
kunststof omkring udragende konstruktioner

Systemet suppleres med si-montagedele i kunststof og 
rustfri stålsi i rund eller kvadratisk udførelse. Rustfri stålsi 
med rørgennemføring muliggør anvendelse som direkte 
afløb.

Sammenfattende er der ved LORO-X Altanafvanding Serie V tale 
om et langtidsholdbart og variabelt altanafvandingssystem, 
som i forhold til alsidighed og forarbejdning ikke lader nogen 
ønsker være uopfyldt. 

LORO-X altanafvanding – serie V
det variable altanafvandingssystem fra LORO

Serie V-AK
med kantet klæbeflange i vægområdet, til 
altaner med tætning af flydende kunststoffer, 
med rustfri stålsi, rund, med rørgennemføring

Serie V-FL
med klæbeflange til altaner med tætning af 
flydende kunststoffer, med rustfri stålsi, rund, 
uden rørgennemføring

Serie V-KL
med klemmeflange til altaner med tætning af 
tætningsbaner, med rustfri stålsi, kvadratisk, 
med rørgennemføring

Anvendelseseksempler

http://www.loro-x.com/index.php?id=670&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=672&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=673&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=674&amp;L=1

