
tussenruimte ca. 35 mm.

Gegolfde dakpannen

Middels een paar eenvoudige dakvoetaccessoires kunnen, op voordelige- en eenvoudige wijze, 
een z.g. vogelvide bij de dakvoet worden gecreëerd waar de huismus ongestoord kan nestelen.

Door de onderste ventilerende panlatten steeds met een tussenruimte van ca. 35 mm
te plaatsen ontstaan invliegopeningen voor de huismus.
Indien de golven van de dakpannen groot genoeg zijn kunnen deze ook
dienen als invliegopening.

De bovenste vogelschroot voorkomt dat de vogels zich verder
kunnen verplaatsen onder de dakpannen.

De ventilatie blijft op deze wijze volledig
gewaarborgd en de dakvoet optimaal
beschermd.  
 
 

Samengesteld uit onderpanprofiel, ventilerende panlat en vogelschroot. 
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Technische gegevens
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Vlakke dakpannen

Samengesteld uit onderpanprofiel, ventilerende panlat en vogelschroot. 

Middels een paar eenvoudige dakvoetaccessoires, kunnen op voordelige- en eenvoudige wijze, 
een z.g. vogelvide bij de dakvoet worden gecreëerd, waar de huismus ongestoord kan nestelen.

Door de onderste ventilerende panlatten steeds met een tussenruimte van ca. 35 mm
te plaatsen ontstaan invliegopeningen voor de huismus.

De bovenste vogelschroot voorkomt dat de vogels zich verder
kunnen verplaatsen onder de dakpannen.

De ventilatie blijft op deze wijze volledig
gewaarborgd en de dakvoet optimaal
beschermd.  
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Alle gegevens zijn conform de meest recente stand van zaken. Wegens de verscheidenheid aan toepassingsmogelijkheden moet evenwel elke verantwoordelijkheid en

  aansprakelijkheid uitgesloten worden.  Bij een nieuwe oplage verliezen de oude folders hun geldigheid. Uitgebreide productinformatie op aanvraag beschikbaar.
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