
THIIM SPÆRRE
det sikre valg

STOP ROTTERNE - FØR DE GØR SKADE...

DIMENSIONER

ROTTESPÆRRE
FRA THIIM

STANDARDRØR STRØMPEFORET RØR

Ø110  PVC/BETON  Ø99-Ø103

Ø160  PVC/BETON  Ø147-Ø151

Ø200  PVC  Ø185-Ø190

Ø200  BETON  Ø197-Ø202

Ø200  ULTRARØR  Ø173-Ø176

Ø250  PVC  Ø230-Ø237

Ø250  BETON  Ø246-Ø251

Ø300  BETON  Ø296-Ø302

Ø110  PVC/BETON  Ø94-Ø98

Ø160  PVC/BETON  Ø138-Ø142

Ø200  BETON  Ø185-Ø190



THIIM SPÆRRE

sikre
- det

valg

ROTTEPROBLEMER?

MERE END 10 ÅRS ERFARING...
- med kloaksystemer og skader forårsaget af rotter.

FORDELE VED EN 
THIIM ROTTESPÆRRE

Spærrene fra Thiim har via sine innovative konstruktioner 
stoppet mange rotteproblemer. Store områder og bygninger 
er i dag spærret af i kloakken med stor succes. Det betyder 
blandt andet, fald i reparationsomkostningerne i kloakken 
samt færre rotteskader i bygningen. 

Thiims rottespærre er konstrueret med et dobbelt spjæld, 
som låses indbyrdes ved hjælp af et patentanmeldt  
låsesystem. Det gør at spildevandet kan passere uhindret i 
afløbsretningen, men at rotterne ikke kan bevæge sig forbi 
i modsat retning. Spærrene er fremstillet i rustfrit stål og 
kan monteres i alle typer rør og materialer. 

- Let og enkel at montere
- Kan installeres i brøndens tilløb og afløb
- Produceret i høj kvalitet
- Driftsikker
- VA-godkendt på Teknologisk Institut i Taastrup
- Stopper rotter i kloakken før de gør skade
- Miljørigtig bekæmpelse
- Grøn løsning - uden brug af gift
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