Samlinger i facade og stern

Firma profil

Der er mange måder at samle tyndplade produkter på, blind false bliver brugt meget, men
er ikke den løsning vi finder bedst i forbindelse
med facadeopgaver (stern, udhæng,mm).

Blikkenslager Klaus Rughave er et mindre blikkenslager firma. Firmaet dækker et stort fagområde, og udfører opgaver i hele Danmark.

Dette gør vi ikke fordi man sømmer direkte
ind i spejlet, hvilket medfører spændinger fra
sømmet ud i spejlet, endvidere er en blind
false samling, en modløbssamling, som samler
snavs.
Vi bruger kun medløbssamlinger og sømmer
som nævnt ikke direkte ind i spejlet – dette
giver en smukkere og mere harmonisk facade i
mange år,

SKJULTE / SYNLIGE
TAGRENDER
GODT ELLER SKIDT???

Firmaet har to ansatte. Klaus Rughave, som er
indehaver og har drevet firmaet i 13 år. Klaus
er udlært hos Søren Thomsen, og har arbejdet med tyndplade i 25 år, hvoraf de 1½ år i
Schweiz.
Esben Heise, som har 14 års erfaring som
tømrer, udlært hos Tømrermester Knud Riis og
8 års erfaring som blikkenslager, udlært hos
Klaus Rughave.
Vi renoverer stern og gavle, samt kviste og udfører almindelig traditionelt blikkenslager arbejde,
som inddækning af skorsten, mur, mm.
Udskiftning af tagrender, nedløb, samt tag i zink,
aluminium og kobber. Vi kommer gerne og opmåler jeres hus og giver et uforpligtende tilbud.
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– vi laver specialløsninger
så de passer til netop dit hus
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Velkommen
Blikkenslager Klaus Rughave laver traditionelt
blikkenslager arbejde, og dine ønsker kan omsættes i materialer som Alu, Zink, Kobber m.m.
Vi udvikler løbende nye montageteknikker, som
gør at kvadratmeterprisen kommer ned, hvor
alle kan være med.
I de senere år har ﬂere og ﬂere bygherrer, samt
arkitekter igen fået øjnene op for zink og aluminiums mange muligheder. Disse er nogle af
de mest formbare materialer - kun din fantasi sætter grænser.
Vi foreslår gerne alternative løsninger, som gør
at netop dit hus signalerer kvalitet og personlighed.
Står du med en opgave, som du gerne vil have
løst tilfredsstillende, så kontakt Blikkenslager
Klaus Rughave. I fællesskab finder vi frem til
den løsning, som opfylder dine drømme og
behov.

Typiske fejl og mangler
ved skjulte tagrender

Skjulte tagrender/stern før:

Den største fejl ved skjulte tagrender fra 1970-80
er som regel at de er bukket for skarp og derfor
revner i bukket. De er også sømmet i samlingerne hvilket gør at de ikke kan ekspandere og så
sprænger de i lodningerne. Derfor kan skaden se
uoverskueligt ud hvis det drypper ﬂere steder.
Det er en bekostelig affære at lave skjulte tagrender om til synlige og man ændrer også på huset
akitektur, hvilket kan være en skam.
Løsning
Udskift de skjulte tagrender og få evt. monteret
vedligeholdsfri beklædning, til samme pris som
nedbrydning og genopbygning til synlige tagrender.

Skjulte tagrender/stern efter:

Vigtige hensyntagen ved udskiftning
Fri ekspansion ved ender / tude samt ved længder over 15 samhængende meter i form af ekspansionsbånd. Ligeså er det vigtig at genetablering af skjulte render udføres som vist på billedet
i højre side, dermed menes at fodblik, tagrende
med radiusbuk og sternkapsel er udført i tre separate profiler så tagrenden kan ekspandere frit.
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