
LORO-X tagafvandingssystemer

Hver målt afløbskurve er et karakteristikon for et færdigt 
LORO-X tagafvandingssystem, hvor man for hver vandhøjde 
på taget kan aflæse det pågældende afløb fra taget.

LORO-X afløbskurven giver sammen med CAD-tegningen 
og styklisten den standardopfyldende ydelsesberegning for 
det færdige tagafvandingssystem.

Samtidigt danner LX-databladet grundlaget for 
planlægningen af tagafvandingen.

LORO-X 
prøvningskapacitet 
med op til 100 l/s afløb

LORO-X datablad 
som målt system-
ydelsesberegning

Nye produkter kan hurtigt måles med forskellige 
systemformer, således at den optimale systemform for 
LORO-X færdige tagafvandingssystem kan beregnes 
og måles. Systemydelsen dokumenteres derefter i LX-
databladet. 

Der findes 10 forskellige prøvningsfaciliteter i LOROWERK 
til måling af LORO-X afløbskurver.

Med til prøvningsfaciliteterne hører fx det 100 l/s afløbstårn, 
hvor Attika- og tagafvandingssystemerne kan måles med 
over 100 l/s.

Til måling af altanafvandingssystemer findes et højhus 
med flere etager og altaner.

Beregning og dimensionering

Teamservice

Ved planlægning og indbygning af tagafvandingssystemer 
er tagafvandingsteknikeres erfaringer ofte efterspurgt. 

Sammen med vores specialister i tagafvandingsteknik kan du 
udarbejde detaljerede løsninger for aktuelle projekter. 

Hver gang du står for at skulle planlægge en Attika-, tag- eller 
altanafvanding, glæder vi os til at følge dit projekt personligt!

Specialløsninger 

Materialerne stål, rustfrit stål og aluminium egner sig optimalt 
til specialløsninger! Tagafvandingsteknikerne hos LORO finder 
en passende løsning til næsten alle opgaver i samråd med 
vores kunder.

Savning, bøjning og svejsning er de fleksible 
udformningsmuligheder for materialet stål. Uden at være 
henvist til støbeformer kan vores specialister inden for 
metalbearbejdning hurtigt producere specialløsninger til dig.

Hurtig levering

Takket være vores højreollager til mindre artikler og vores 
store lagerarealer til lange rør kan vi levere næsten alle 
standardartikler inden for kort tid.

Med vores kunder aftaler vi gerne det optimale 
leveringstidspunkt til kundens lager eller direkte til 
byggepladsen. 

Hvis det skal gå hurtigt: I mange tilfælde kan vi levere fra dag 
til dag over hele Europa med LORO-X ekspresservice!

Anlægningsvejledninger som PDF og 
video

En sikker fornemmelse under anlægningen øger 
sikkerheden ved byggeriet og garanterer varig og sikker 
drift af afvandingssystemet.

LORO kan levere anlægningsvejledninger som PDF, print 
eller som video.

PDF: www.loro-x.com -> Product data -> Installations
Video: www.loro-x.com -> Service -> Online-Videos
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http://www.loro-x.com/index.php?id=10&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=25&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=67&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=661&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=67&L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=512&L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=5&amp;L=1
http://www.loro-x.com/index.php?id=2&amp;L=1

