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anders Kjærjørgensen
adm. direktør
aj@jual.dk

Henrik eriksen
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•	 Kapsel  
•	 Tagfod / Murafdækning
•	 Vindskede
•	 Klemliste

•	 Tagbrønd
•	 Horisontal Tagbrønd
•	 Dampspærre Tagbrønd
•	 Vinkel Tagbrønd
•	 Murkroneafvanding

•	 Aftrækshætte
•	 Faldstamme 
•	 Udluftningstop

•	 Rygningsudluftning  
•	 Shedlock
•	 Airlift

•	 Kabelgennemføring
•	 Sikkerhedsøsken

•	 Løskant / Vandnæse
•	 Skotrende 
•	 Ståltrekantsliste
•	 Drænprofil

•	 Nødafvanding
•	 Forlængerrør
•	 Varmekabel
•	 Bladfang
•	 Afvandingskapacitet

•	 Tagkonsol 
•	 Montageanker
•	 Krympeinddækning

BYGNINGSPROFILER side 4

AFVANDING  side 10

UDLUFTNING  side 20

KONSOLSYSTEM  side 25
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•	 Perform Inddækningsmateriale
•	 Hjælpeværktøj
•	 Rækværksplade
•	 Tagtrin til tagpap

ANDET TAGTILBEHØR  side 29
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. m (stk.) ekskl. moms     (varenummer)

CE-mærkede i henhold til DS/EN-14783

JUAL Kapsel Antal pr. kolli 0,6 mm alu. 
vejrbestandigt

0,6 mm alu. 
sortlakeret

Tegning
(alle mål i mm)

Kapsel 5 S 50 m

Kapsel 5 B 50 m

Kapsel 9-2525 100 m

Kapsel 9-2535 100 m

100 mKapsel 9-2550

100 m

Kapsel 9-3535 100 m

Kapsel 9-3550 100 m

Almindeligt 
overlæg

Modsat 
overlæg

Almindeligt 
overlæg

Modsat 
overlæg

Almindeligt 
overlæg

Modsat 
overlæg

Almindeligt 
overlæg

Modsat 
overlæg

Almindeligt 
overlæg

Modsat 
overlæg

25

25

25

25

35

25

BYGNINGSPROFILER

Universal Kapsel 27

20

25

25

25 20

35

25

50

20

35

35

20

35

50

20

30

36 36 36

(8001) (8001-22)

(8002) (8002-22)

(15001)

(15001m)

(15001-22)

(15001-22m)

(15002) 

(15002m)

(15002-22) 

(15002-22m)

(15002-2550)

(15002-2550m)

(15002-2550-22) 

(15002-2550-22m)

(18002)

(18002m)

(18002-22)

(18002-22m)

(18002-3550)

(18002-3550m)

(18002-3550-22)

(18002-3550-22m)

(19001) (19001-22)
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. m (stk.) ekskl. moms     (varenummer)

CE-mærkede i henhold til DS/EN-14783

JUAL Tagfod /  
Murafdækning

JUAL Klemliste

JUAL Vindskede

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

0,6 mm alu. 
vejrbestandigt

Materiale

0,6 mm alu. 
vejrbestandigt

0,6 mm alu. 
sortlakeret

Varenummer / 
Pris

0,6 mm alu. 
sortlakeret

Tegning
(alle mål i mm)

Tegning
(alle mål i mm)

Tegning
(alle mål i mm)

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Tagfod 12

Tagfod 12
100 mm flange

100 m

100 m

100 m

100 m

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Tagfod /
murafdækning 12 A

100 m

100 m

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Tagfod /
murafdækning 12 B

100 m

100 m

55

100

110˚

40

80

60
25

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Uden 
asfalt

Med
asfalt

Vindskede 18
(ikke klippet)

Vindskede 18
100 mm flange 
(ikke klippet)

50 m

50 m

50 m

50 m

20

8075

20

8075

20

10075

20

10075

Med 
asfalt

Med
asfalt

Med 
asfalt

Med
asfalt

Vindskede 18
(klippet) 
højre eller venstre

Vindskede 18
100 mm flange
(klippet) 
højre eller venstre

50 m

50 m

50 m

50 m

Klemliste
“standard”
2,0 mm alu.

Aflange huller
pr. 200 mm

(L = 2000 mm)

50 m

50 m

2,0 mm elox. alu.

2,0 mm sort lak alu.

Klemliste
“discount”
1,3 mm alu.

Aflange huller
pr. 200 mm

(L = 2000 mm)
50 m 1,3 mm blank alu.

40

40

BY
G

N
IN

G
SP

RO
FI

LE
R

(27001)

(27001/1)

(27010)

(27010/1)

(27001-22)

÷
(27010-22)

÷
(27003)

(27003/1)

(27003-22)

÷
(27002)

(27002/1)

(27002-22)

÷

(40501)

(40501/1)

(40510)

(40510/1)

(40501-22)

÷

(40510-22)

÷

(40501/1H)

(40501/1V)

(40510/1H)

(40510/1V)

(72200)

(72300)

(72203)
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6” dobbelt 21 A
skotrende 25 m

7” dobbelt 21 B
skotrende 25 m

6” enkelt 24 A
skotrende 25 m

7” enkelt 24 B
skotrende 25 m

Dobbelt blindfals
til skotrende 25 stk.

16” skotrende 25 m

4040

165

10

165

4040

140

10

140

20 20

140 140

20 20

165 165

400 400

15 50

125125

Vandnæse 3 100 m95

Pladesamler 19
vandnæse til 10 mm plade 100 m

Pladesamler 19 A
vandnæse til 12 mm plade 100 m

Pladesamler 19 B
vandnæse til 16 mm plade 100 m

10
30

25

12
30

25

16
30

25

Løskant 15 100 m60

25

JUAL Løskant /  
Vandnæse

JUAL Skotrende

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

0,6 mm alu. 
vejrbestandigt

0,6 mm alu. 
vejrbestandigt

0,6 mm alu. 
sortlakeret

0,6 mm alu. 
sortlakeret

Tegning
(alle mål i mm)

Tegning
(alle mål i mm)

CE-mærkede i henhold til DS/EN-14783

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. m (stk.) ekskl. moms     (varenummer)

(47001) (47001-22)

(47002) (47002-22)

(48501) (48501-22)

(48502) (48502-22)

(48600) (48600-22)

(47016) (47016-22)

(6001) (6001-22)

(43501) (43501-22)

(43502) (43502-22)

(43503) (43503-22)

(36001-22)(36001)
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. m (stk.) ekskl. moms (varenummer)

JUAL  
Ståltrekantliste

JUAL Drænprofil

Alu. søm  
(sælges kun i hele pakker)

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

Materiale

Materiale

Dimension

Varenummer

Varenummer

Varenummer

Pris

Pris

Pris

Tegning
(alle mål i mm)

Tegning
(alle mål i mm)

Tegning
(alle mål i mm)

Ståltrekantliste
Model 50 L = 2000 mm 50 m 0,5 mm galv. stål

Ståltrekantliste
Model 71 L = 2000 mm 30 m 0,5 mm galv. stål

Afvalmet
endebund til model 50 L = 90 mm 25 stk. 0,5 mm galv. stål

Afvalmet
endebund til model 71 L = 100 mm 25 stk. 0,5 mm galv. stål

Flad endebund 
til model 50 25 stk. Sort plastisol

Flad endebund 
til model 71 25 stk. Sort plastisol

35

12

50
90

12

50

12

71
90

12

90

100

30

30

Alu. kamsøm
med neoprenskive

1000 stk.
 500 stk.

2,6 x 25 mm m /skive
3,5 x 37 mm m /skive

Drænprofil
til grønne tage

10 stk.

10 stk.

1,0 mm 
syrefast rustfrit stål 

1,5 mm  
søvandsbestandigt alu.

109

78

L = 2500 mm

CE-mærkede i henhold til DS/EN-14783

BY
G

N
IN

G
SP

RO
FI

LE
R

(90790-50)

(90790-71)

(90790-50A)

(90790-71A)

(90790-50F)

(90790-71F)

(90010)
(90100)

(30000R)

(30000A)
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Bygningsprofiler på specialmål
Fax bestilling til JUAL 75 69 37 37

Angiv venligst mål i mm - HUSK at angive nødvendige vinkler!

Tegning

mm

mm

°

mm

mmmm

mm

mm mm

mm

mm

135° mm

mm

mm

Længde pr. stk.:  mm

Antal:  stk.

Materiale:

Materialetykkelse:  mm

Ordre:  Prisforespørgsel: 

Evt. bemærkninger:

firmanavn: ______________________________________ Kontaktperson: _________________________________________

Kapsel
Type 5

Kapsel
Type 9

Tagfod
Type 12

Vindskede
Type 18

Løskant
Type 15
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firmanavn: ______________________________________ Kontaktperson: _________________________________________

Materiale: 

A-mål: mm

B-mål: mm

C-mål: mm

Antal: stk. 

 Længde   500 mm (dækbredde 460 mm)

 Længde 1000 mm (dækbredde 960 mm)

Ordre:  Prisforespørgsel: 
Bemærkninger:

med vindskede

med kapsel

Stern med blindfals
Fax bestilling til JUAL 75 69 37 37

Angiv venligst mål i mm!

med tagfod

BY
G

N
IN

G
SP

RO
FI

LE
R
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JUAL Tagbrønd 250 mm rør 400 mm rør 600 mm rørRØR diameter
 (udvendig) Anvendes til

Tagbrønd 
med
SBS tagpap

Tagbrønd
med
Derbigum tagpap

50 mm 

63 mm 

75 mm 

90 mm 

110 mm 

125 mm 

145 mm

160 mm

50 mm 

63 mm 

75 mm 

90 mm 

110 mm 

50 mm 

63 mm 

75 mm 

90 mm 

110 mm 

125 mm 

145 mm

160 mm

∅ 50 mm muffe 
∅ 63 mm indstik

∅ 75 mm indstik

∅ 75 mm muffe 
∅ 90 mm indstik

∅ 90 mm muffe 
∅ 110 mm indstik

∅ 110 mm muffe 
∅ 125 mm indstik

∅ 125 mm muffe 
∅ 145 mm indstik

∅ 160 mm indstik

∅ 160 mm muffe

∅ 50 mm muffe 
∅ 63 mm indstik

∅ 75 mm indstik

∅ 75 mm muffe 
∅ 90 mm indstik
∅ 90 mm muffe 
∅ 110 mm indstik

∅ 110 mm muffe 
∅ 125 mm indstik
∅ 125 mm muffe 
∅ 145 mm indstik

∅ 160 mm indstik

∅ 160 mm muffe

∅ 50 mm muffe 
∅ 63 mm indstik

∅ 75 mm indstik

∅ 75 mm muffe 
∅ 90 mm indstik

∅ 90 mm muffe 
∅ 110 mm indstik

∅ 110 mm muffe 
∅ 125 mm indstik

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms.   (varenummer)
Pakning: 10 stk. pr. kasse. Alle tagbrønde leveres med O-ring for indstiksmontage og affaset ende for muffemontage.

AFVANDING

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

AFVANDING
Bladfang 
bestilles 
separat!

Flex Tagbrønd
med 
fleksibel bitumen 
flange

Se 
specifikationer 

muffe / indstik 
s.15

(60050-250-101)

(60063-250-101)

(60075-250-101)

(60090-250-101)

(60110-250-101)

(60125-250-101)

(60145-250-101)

(60160-250-101)

(60050-250-180)

(60063-250-180)

(60075-250-180)

(60090-250-180)

(60110-250-180)

(60050-250-103)

(60063-250-103)

(60075-250-103)

(60090-250-103)

(60110-250-103)

(60125-250-103)

(60145-250-103)

(60160-250-103)

(60050-400-101)

(60063-400-101)

(60075-400-101)

(60090-400-101)

(60110-400-101)

(60125-400-101)

(60145-400-101)

(60160-400-101)

(60050-400-180)

(60063-400-180)

(60075-400-180)

(60090-400-180)

(60110-400-180)

(60050-400-103)

(60063-400-103)

(60075-400-103)

(60090-400-103)

(60110-400-103)

(60125-400-103)

(60145-400-103)

(60160-400-103)

(60050-600-101)

(60063-600-101)

(60075-600-101)

(60090-600-101)

(60110-600-101)

(60125-600-101)

(60145-600-101)

(60160-600-101)

(60050-600-180)

(60063-600-180)

(60075-600-180)

(60090-600-180)

(60110-600-180)

(60050-600-103)

(60050-600-103)

(60075-600-103)

(60090-600-103)

(60110-600-103)

(60125-600-103)

(60145-600-103)

(60160-600-103)
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JUAL Tagbrønd

JUAL folietype

250 mm rør

Farve

400 mm rør

Varenummer

600 mm rørRØR diameter
 (udvendig)

Fabrikat

Anvendes til

Tagbrønd
med 
stålflange

Tagbrønd
med
tagfolie

(Bestilles på følgende varenummer)
(xxxxx-xxx-2xx)

50 mm 

63 mm 

75 mm 

90 mm 

110 mm 

125 mm 

145 mm

160 mm

50 mm 

63 mm 

75 mm 

90 mm 

110 mm 

125 mm 

145 mm

160 mm

∅ 50 mm muffe 
∅ 63 mm indstik

∅ 75 mm indstik

∅ 75 mm muffe 
∅ 90 mm indstik

∅ 90 mm muffe 
∅ 110 mm indstik

∅ 110 mm muffe 
∅ 125 mm indstik

∅ 125 mm muffe 
∅ 145 mm indstik

∅ 160 mm indstik

∅ 160 mm muffe

∅ 50 mm muffe 
∅ 63 mm indstik

∅ 75 mm indstik

∅ 75 mm muffe 
∅ 90 mm indstik
∅ 90 mm muffe 
∅ 110 mm indstik

∅ 110 mm muffe 
∅ 125 mm indstik

∅ 125 mm muffe 
∅ 145 mm indstik

∅ 160 mm indstik

∅ 160 mm muffe

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms.
Pakning: 10 stk. pr. kasse. Alle tagbrønde leveres med O-ring for indstiksmontage og affaset ende for muffemontage.

(varenummer)

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

Bladfang 
bestilles 
separat!

Se 
skema 

herunder for 

folietype!

Alkorplan PVC
Alkorplan PVC
Protan PVC
Protan PVC
Sarnafil PVC
Sarnafil PVC
Sarnafil T - TPO
Sika PVC
Sika PVC
Super Seal Thermobond EPDM
Kundefolie (Folie leveres af kunden) 

Mørk grå
Lys grå

Mørk grå
Lys grå

Mørk grå
Lys grå
Lys grå

Mørk grå
Lys grå

Sort
-

(-201)
(-202)

(-203)
(-204)

(-206)
(-207)
(-208)

(-209)
(-210)

(-211)
(-299)

AF
VA

N
DI

N
G

(60050-250-190)

(60063-250-190)

(60075-250-190)

(60090-250-190)

(60110-250-190)

(60125-250-190)

(60145-250-190)

(60160-250-190)

(60050-250-2xx)

(60063-250-2xx)

(60075-250-2xx)

(60090-250-2xx)

(60110-250-2xx)

(60125-250-2xx)

(60145-250-2xx)

(60160-250-2xx)

(60050-400-190)

(60063-400-190)

(60075-400-190)

(60090-400-190)

(60110-400-190)

(60125-400-190)

(60145-400-190)

(60160-400-190)

(60050-400-2xx)

(60063-400-2xx)

(60075-400-2xx)

(60090-400-2xx)

(60110-400-2xx)

(60125-400-2xx)

(60145-400-2xx)

(60160-400-2xx)

(60050-600-190)

(60063-600-190)

(60075-600-190)

(60090-600-190)

(60110-600-190)

(60125-600-190)

(60145-600-190)

(60160-600-190)

(60050-600-2xx)

(60063-600-2xx)

(60075-600-2xx)

(60090-600-2xx)

(60110-600-2xx)

(60125-600-2xx)

(60145-600-2xx)

(60160-600-2xx)
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Pakning: 1 stk. pr. karton (ekskl. bladfang). - Pris pr. stk. ekskl. moms

Horisontal
Tagbrønd
med tagfolie

Horisontal
Tagbrønd 
med SBS
tagpap

Horisontal
Tagbrønd
med Derbigum
tagpap

Dampspærre
Tagbrønd

PrisVarenummerJUAL 
Dampspærre Tagbrønd

40x40 mm

63x63 mm

78x78 mm

95x95 mm

40x40 mm

63x63 mm

78x78 mm

95x95 mm

40x40 mm

63x63 mm

78x78 mm

95x95 mm

∅  75 mm 

∅ 110 mm 

∅ 125 mm 

∅ 160 mm

∅  75 mm 

∅ 110 mm 

∅ 125 mm 

∅ 160 mm

∅  75 mm 

∅ 110 mm 

∅ 125 mm 

∅ 160 mm

∅  75 mm 

∅ 110 mm 

∅ 125 mm 

∅ 160 mm

SBS

Derbigum

Stål

Folie

∅  50 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm 

∅  50 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm 

∅  50 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm

JUAL 
Horisontal Tagbrønd 250 mm rør 400 mm rør 600 mm rør

Membran RØR diameter
 (udvendig)

IndløbRØR diameter
 (udvendig)

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

Horisontal Tagbrønd

Bladfang 
bestilles 
separat!

280 mm

Læbering

Dampspærre
Tagbrønd

JUAL
Standard
Tagbrønd

Se skema
s. 11 for
 folietype

Horisontal
Tagbrønd
med tagfolie

Se skema
s. 11 for
 folietype

(varenummer)

(61050-600-101)

(61075-600-101)

(61090-600-101)

(61110-600-101)

(61050-600-103)

(61075-600-103)

(61090-600-103)

(61110-600-103)

(61050-600-2xx)

(61075-600-2xx)

(61090-600-2xx)

(61110-600-2xx)

(61050-400-101)

(61075-400-101)

(61090-400-101)

(61110-400-101)

(61050-400-103)

(61075-400-103)

(61090-400-103)

(61110-400-103)

(61050-400-2xx)

(61075-400-2xx)

(61090-400-2xx)

(61110-400-2xx)

(61050-250-101)

(61075-250-101)

(61090-250-101)

(61110-250-101)

(61050-250-103)

(61075-250-103)

(61090-250-103)

(61110-250-103)

(61050-250-2xx)

(61075-250-2xx)

(61090-250-2xx)

(61110-250-2xx)

(63075-280-101)

(63110-280-101)

(63125-280-101)

(63160-280-101)

(63075-280-103)

(63110-280-103)

(63125-280-103)

(63160-280-103)

(63075-280-190)

(63110-280-190)

(63125-280-190)

(63160-280-190)

(63075-280-2xx)

(63110-280-2xx)

(63125-280-2xx)

(63160-280-2xx)
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Pakning: 1 stk. - Pris pr. stk. ekskl. moms. Alle tagbrønde leveres med O-ring for indstiksmontage og affaset ende for muffemontage. (varenummer)

Vinkel
Tagbrønd
med 
stålflange

Vinkel
Tagbrønd
med SBS
tagpap

Vinkel
Tagbrønd
med Derbigum
tagpap

Vinkel
Tagbrønd
med 
tagfolie

Pakning: 1 stk. pr. karton (ekskl. bladfang). - Pris pr. stk. ekskl. moms

JUAL 
Vinkel Tagbrønd

AF
VA

N
DI

N
G

JUAL 
Murkroneafvanding

∅ 110 mm

∅ 110 mm 

∅ 110 mm 

SBS

Derbigum

Folie

∅  50 mm

∅  63 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm

75 mm

88 mm 

100 mm 

115 mm 

135 mm

75 mm

88 mm 

100 mm 

115 mm 

135 mm

75 mm

88 mm 

100 mm 

115 mm 

135 mm

75 mm

88 mm 

100 mm 

115 mm 

135 mm

∅  50 mm

∅  63 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm

∅  50 mm

∅  63 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm

∅  50 mm

∅  63 mm 

∅  75 mm 

∅  90 mm 

∅ 110 mm

RØR diameter
 (udvendig) Højde

RØR diameter
 (udvendig)Membran

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

Bladfang 
bestilles 
separat!

Se skema
s. 11 for
 folietype

Se skema
s. 11 for
 folietype

Pris

Varenummer Pris

Murkrone 
afvanding
Horisontal
med Monsoon 
bladfang

(64050-570-190)

(64063-570-190)

(64075-570-190)

(64090-570-190)

(64110-570-190)

(64050-570-101)

(64063-570-101)

(64075-570-101)

(64090-570-101)

(64110-570-101)

(64050-570-103)

(64063-570-103)

(64075-570-103)

(64090-570-103)

(64110-570-103)

(64050-570-2xx)

(64063-570-2xx)

(64075-570-2xx)

(64090-570-2xx)

(64110-570-2xx)

(62110-730-101)

(62110-730-103)

(62110-730-2xx)
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250 mm rør

730 mm rør

400 mm rør 600 mm rørType

Type

Tagbrønd til 
nødafvanding
med Monsoon 
bladfang

Tagbrønd til 
nødafvanding
med Monsoon 
bladfang

SBS ∅ 110 mm

Derbigum ∅ 110 mm

Folie ∅ 110 mm

SBS ∅ 110 mm

Derbigum ∅ 110 mm

Folie ∅ 110 mm

Pris pr. stk. ekskl. moms (varenummer)

600 mm rør300 mm rørPakning Type

Efter
ordre

JUAL Forlængerrør  (∅ 50 mm)

JUAL Forlængerrør  (∅ 63 mm)

JUAL Forlængerrør  (∅ 75 mm)

JUAL Forlængerrør   (∅ 90 mm)

JUAL Forlængerrør   (∅ 110 mm)

JUAL Forlængerrør   (∅ 125 mm)

JUAL Forlængerrør   (∅ 145 mm)

JUAL Forlængerrør   (∅ 160 mm)

Type PrisBemærkninger

Varmekablet leveres komplet
monteret på
JUAL Tagbrønd

Selvregulerende varmekabel 
230V / 3W-9W

Varmekabel 
til tagbrønd

JUAL Nødafvanding

JUAL Nødafvanding
Horisontal

JUAL tilbehør

JUAL Forlængerrør

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

JUAL Nødafvanding

Se skema
s. 11 for
 folietype

SBS 

Se skema
s. 11 for
 folietype

(65110-400-101)

(65110-400-103)

(65110-400-2xx)

(65110-600-101)

(65110-600-103)

(65110-600-2xx)

(65110-250-101)

(65110-250-103)

(65110-250-2xx)

(65110-730-101)

(65110-730-103)

(65110-730-2xx)

(457050-600)

(457063-600)

(457075-600)

(457090-600)

(457110-600)

(457125-600)

(457145-600)

(457160-600)

(457050-300)

(457063-300)

(457075-300) 

(457090-300)

(457110-300) 

(457125-300)

(457145-300)

(457160-300)

(77777)
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O-ring monteret 
på tagbrønd

Tagbrønd

Standard afløbsrør med muffe

Muffe med læbering

AF
VA

N
DI

N
G

JUAL specifikation til muffe- og indstiksbrønd 

TAGBRØND 
MONTERET I 

STANDARDRØR 
MED MUFFE

Tagbrønd

TAGBRØND 
MONTERET MED 

O-RING I 
STANDARDRØR 
UDEN MUFFE

Standard afløbsrør uden muffe
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms. Bladfang pakkes sammen med brønde efter ordre.

Materiale Varenummer PrisAnvendelse Pakning/
antal

Bladfang  
“Lyn”

Bladfang  
“Lyn” 
XL

Passer til tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 110 mm

Passer til tagbrønde fra 
∅ 125 mm til ∅ 160 mm

10 stk. 

10 stk. 

Trådkugle Passer til tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 110 mm 10 stk. 

Universal 
Bladfang

Kan fastspændes i
tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 160 mm

1,0 mm  
Rustfrit stål

0,8 mm  
Rustfrit stål

0,8 mm  
Rustfrit stål

∅ 3,0 mm  
Rustfrit stål

∅ 5,0 mm  
Rustfrit stål

∅ 3,0 mm  
Plastbelagt stål

4,0 mm  
Trykstøbt alu.

1,0 mm  
Rustfrit stål

0,8 mm  
Rustfrit stål

1,0 mm  
Rustfrit stål

0,5 mm  
Rustfrit stål

10 stk.

Cylinder 
Bladfang

Efter
ordre

Passer til JUAL Tagbrønd   ∅ 50 mm  
Passer til JUAL Tagbrønd   ∅ 63 mm
Passer til JUAL Tagbrønd   ∅ 75 mm
Passer til JUAL Tagbrønd   ∅ 90 mm
Passer til JUAL Tagbrønd ∅ 110 mm
Passer til JUAL Tagbrønd ∅ 125 mm
Passer til JUAL Tagbrønd ∅ 145 mm
Passer til JUAL Tagbrønd ∅ 160 mm

Balkonrist Passer i tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 110 mm

Efter 
ordre

Turbine
Bladfang

Kan fastspændes i  
tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 160 mm

1 stk. 

Universal 
Bladfang XL

Kan fastspændes i 
tagbrønde fra 
∅ 110 mm til ∅ 250 mm

Efter
ordre 

Horisontal 
Bladfang

Universal Bladfang 
til JUAL Horisontal Tagbrønd.
Anvendes til alle JUAL
Horisontal Tagbrønde

Efter 
ordre

Efter 
ordre

Monsoon
Bladfang

Kan fastspændes i 
tagbrønde fra 
∅ 50 mm til ∅ 160 mm

10 stk.

JUAL Bladfang

Rist til afvanding ved fliser eller 
anden belægning.  
Fås til højderne: 

 Højde     60 - 90 mm
 Højde   90 - 120 mm 
 Højde 120 - 150 mm

Terrasse-rist

(70001)

(70001XL)

(70000)

(72000XL)

(74050-50)
(74050-63)
(74050-75)
(74050-90)
(74050-110)
(74050-125)
(74050-145)
(74050-160)

(74001)

(74000)

(75000)

(72000H)

(72000)

 
(74506)

(74509)

(74512)
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms.

Type Varenummer PrisBemærkninger Pakning/
antal

Dampspærre-
plade

Anvendes for at 
opnå lufttæthed, 
hvor rør 
gennembryder 
dampspærren

Efter
ordre

Til rør ∅ 50 mm
Til rør   ∅ 63 mm
Til rør   ∅ 75 mm
Til rør   ∅ 90 mm
Til rør ∅ 110 mm
Til rør ∅ 125 mm
Til rør ∅ 145 mm
Til rør ∅ 160 mm

O-ringe

O-ringe

O-ringe

O-ringe

Komplet 
sortiment til 
∅ 50 mm
tagbrønd

1 ps.
(3x10 stk.)

1 ps.
(3x10 stk.)

1 ps.
(3x10 stk.)

1 ps.
(3x10 stk.)

10 stk. ∅ 6 mm
10 stk. ∅ 10 mm 
10 stk. ∅ 12 mm

10 stk. ∅ 8 mm
10 stk. ∅ 10 mm 
10 stk. ∅ 12 mm

10 stk. ∅ 6 mm
10 stk. ∅ 10 mm 
10 stk. ∅ 12 mm

10 stk. ∅ 6 mm
10 stk. ∅ 8 mm 
10 stk. ∅ 12 mm

Komplet 
sortiment til 
∅ 63 mm
tagbrønd

Komplet 
sortiment til 
∅ 75 mm
tagbrønd

Komplet 
sortiment til 
∅ 90 mm
tagbrønd

AF
VA

N
DI

N
G

JUAL Dampspærre

Indhold Varenummer PrisBemærkninger Pakning/
antalJUAL O-ringe

(75050)
(75063)
(75075)
(75090)
(75110)
(75125)
(75145)
(75160)

(69950)

(69963)

(69975)

(69990)
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Balkon
Bladfang

Turbine
Bladfang

Universal
Bladfang

 Monsoon
Bladfang  

nødafvanding

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

   ∅ 50 ∅ 63 ∅ 75 ∅ 90 ∅ 110 ∅ 125

Cylinder
Bladfang

Horisontal 
Bladfang

L / sek. 
5,3

L / sek. 
X

L / sek. 
3,0

L / sek. 
3,4

L / sek. 
3,4

L / sek. 
0,9

L / sek. 
2,3

L / sek. 
3,3

L / sek. 
0,5

L / sek. 
9,8

L / sek. 
X

L / sek. 
2,0

L / sek. 
3,5

L / sek. 
3,5

L / sek. 
1,0

L / sek. 
2,5

L / sek. 
3,5

L / sek. 
X

L / sek. 
9,6

L / sek. 
X

L / sek. 
2,8

L / sek. 
3,8

L / sek. 
3,8

L / sek. 
1,0

L / sek. 
3,8

L / sek. 
3,8

L / sek. 
0,7

L / sek. 
12,0

L / sek. 
X

L / sek. 
3,6

L / sek. 
4,4

L / sek. 
4,4

L / sek. 
1,7

L / sek. 
4,3

L / sek. 
4,6

L / sek. 
X

L / sek. 
11,3

L / sek. 
7,5 / 15,0

L / sek. 
4,2

L / sek. 
5,7

L / sek. 
5,7

L / sek. 
2,7

L / sek. 
4,5

L / sek. 
2,7

L / sek. 
1,1

L / sek. 
19,1

L / sek. 
X

L / sek. 
8,5

L / sek. 
8,4

L / sek. 
8,4

L / sek. 
4,4

L / sek. 
6,7

L / sek. 
X

L / sek. 
X

Monsoon
Bladfang

"Lyn"
Bladfang

De angivne afvandingskapaciteter er alle baseret på udførte tests hos TÜV Rheinland i henhold til DS/EN1253.

Afvandingskapacitet

Trådkugle 
Bladfang
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0

5

10

15

20

25

30

0 15 25 35 45 55

Afvandingskapacitet
liter / sekund

Vandstand
i mm.

MONSOON 

Normal brønd

Krav EN/1253 ved
35 mm vandstand

Afvandingskapacitet

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

3x
afvandings-
kapacitet...

Høj kvalitet
i HELE

tagets levetid!

AF
VA

N
DI

N
G
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Materiale Varenummer PrisAnvendelse Pakning/
antal

PLASTIGEN
Aftrækshætte
universal smig
til PVC-folie 0-45°

2-delt hætte, 
stilles i lod, 
bores og skrues 
sammen og fuges

10 stk.
10 stk.

US smig 20 x 20 cm PVC
US smig 20 x 20 cm PVC, isoleret

Materiale Varenummer PrisAnvendelse Pakning/
antal

Aftrækshætte
US smig
Zink 14
20 x 20 cm

Aftrækshætte
med trinløst
indstilleligt smig
samt aftagelig top

1 stk.
1 stk.

20 x 20 cm zink 14
20 x 20 cm zink 14, isoleret

Aftrækshætte
til fladt tag
Sortlakeret alu.

Aftrækshætte
med aftagelig top
til fladt
tagpaptag

Aftrækshætte
med aftagelig top
til fladt
tagpaptag

Aftrækshætte
med aftagelig top
til fladt
tagpaptag

Aftrækshætte
med aftagelig top
til fladt
tagpaptag

1 stk.
1 stk.

20 x 20 cm sortlakeret alu.
20 x 20 cm sortlakeret alu., isoleret

Aftrækshætte
US smig
Sortlakeret alu.
20 x 20 cm

Aftrækshætte
med trinløst
indstilleligt smig
samt aftagelig top

1 stk.
1 stk.

20 x 20 cm sortlakeret alu.
20 x 20 cm sortlakeret alu., isoleret

Aftrækshætte
Rustfrit stål

1 stk.
1 stk.

20 x 20 cm rustfrit stål (0,5 mm)
20 x 20 cm rustfrit stål, isoleret

Aftrækshætte
Zink 14

1 stk.
1 stk.

20 x 20 cm zink 14 (0,8 mm)
20 x 20 cm zink 14, isoleret

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

PLASTIGEN
Aftrækshætte
til tagpap

PLASTIGEN
Aftrækshætte
universal smig
til tagpap 0-45°

2-delt hætte, 
stilles i lod, 
bores og skrues 
sammen og fuges

10 stk.
10 stk.

US smig 20 x 20 cm ABS
US smig 20 x 20 cm ABS, isoleret

10 stk.
10 stk.

20 x 20 cm ABS
20 x 20 cm ABS, isoleret

UDLUFTNING
JUAL Aftrækshætte  
(fladt tag)

JUAL Aftrækshætte  
(hældningstag)

PLASTIGEN
Aftrækshætte
til PVC-folie

Aftrækshætte
med aftagelig top
til PVC-folie

10 stk.
10 stk.

20 x 20 cm PVC
20 x 20 cm PVC, isoleret

(60015)
(60015iso)

(79020US)
(79020US-iso)

(81020)
(81020iso)

(81020US)
(81020US-iso)

78000)
(78000iso)

(79020-14)
(79020-14iso)

(50015)
(50015iso)

(50010)
(50010iso)

(60009)
(60009iso)
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Materiale Varenummer PrisAnvendelse  Pakning/
antal

PLASTIGEN
Aftrækshætte
Løs top til
20 x 20 cm

Løs top til
PLASTIGEN
Aftrækshætte
20 x 20 cm

1 stk.
1 stk.

Løs top til 20 x 20 cm, sort
Løs top til 20 x 20 cm, grå

Beskyttelses-
hætte

Beskyttelses-
hætte til
aftrækshætte

1 stk. JUAL Beskyttelseshætte 2,0 mm alu.

JUAL Aftrækshætte 
tilbehør         

Varenummer PrisRØR diameter
 (udvendig)

Pakning/
antal

Faldstamme-
inddækning
indstiksmodel 
til tagpap
SBS

Som indstik i ∅   50 mm rør
Som indstik i ∅   75 mm rør
Som indstik i ∅   90 mm rør
Som indstik i ∅ 110 mm rør

Som indstik i ∅   50 mm rør
Som indstik i ∅   75 mm rør
Som indstik i ∅   90 mm rør
Som indstik i ∅ 110 mm rør

Som indstik i ∅   50 mm rør
Som indstik i ∅   75 mm rør
Som indstik i ∅   90 mm rør
Som indstik i ∅ 110 mm rør

Som indstik i ∅   50 mm rør
Som indstik i ∅   75 mm rør
Som indstik i ∅   90 mm rør
Som indstik i ∅ 110 mm rør

10 stk. 
10 stk.
10 stk.
10 stk.

10 stk. 
10 stk.
10 stk.
10 stk.

10 stk. 
10 stk.
10 stk.
10 stk.

10 stk. 
10 stk.
10 stk.
10 stk.

Faldstamme-
inddækning
indstiksmodel 
til tagpap
Derbigum

PLASTIGEN
Faldstamme-
inddækning
indstiksmodel 

Faldstamme-
inddækning
indstiksmodel  
til tagfolie

JUAL Faldstammeinddækning
(indstiksmodel)      

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

∅ 40 mm
∅ 63 mm 
∅ 75 mm 
∅ 90 mm

∅ 40 mm
∅ 63 mm 
∅ 75 mm 
∅ 90 mm

∅ 40 mm
∅ 63 mm 
∅ 75 mm 
∅ 90 mm

∅ 40 mm
∅ 63 mm 
∅ 80 mm 
∅ 90 mm

Anvendes til

Faldstamme-

indstiksmodel  

Se skema
s. 11 for
 folietype

U
DL

U
FT

N
IN

G

(50700)
(60700)

(50030)

(78040-101)
(78063-101)
(78075-101)
(78090-101)

(78040-103)
(78063-103)
(78075-103)
(78090-103)

(50040)
(50063)
(50080)
(50090)

(78040-2xx)
(78063-2xx)
(78075-2xx)
(78090-2xx)



Prisliste april 2013 JUAL A/S

22 JUAL A/S  //  Industrivej 14  //  dK-7130 juelsminde  //  tel. 76 83 11 33  //  fax 75 69 37 37  //  jual@jual.dk

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør 
med PVC-folie

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør
med tagpap
SBS

10 stk.

10 stk.

10 stk.

10 stk.

10 stk.

10 stk.

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør
med tagpap
Derbigum

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør
rustfrit stål

Anvendes til

Anvendelse

Varenummer

Varenummer

Pris

Pris

RØR diameter
(udvendig / indvendig)

Pakning/
antal

Pakning/
antal

PLASTIGEN
Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør 
zink 14

Til ∅   50 mm rør
Til ∅   63 mm rør
Til ∅   75 mm rør
Til ∅   90 mm rør
Til ∅ 110 mm rør
Til ∅ 125 mm rør
Til ∅ 145 mm rør
Til ∅ 160 mm rør

Efter
ordre

Efter
ordre

Til ∅   50 mm rør
Til ∅   63 mm rør
Til ∅   75 mm rør
Til ∅   90 mm rør
Til ∅ 110 mm rør
Til ∅ 125 mm rør
Til ∅ 145 mm rør
Til ∅ 160 mm rør

JUAL Faldstammeinddækning
(med dobbeltrør)

JUAL Udluftningstop

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 60 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 60 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 60 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 60 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 60 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

∅ 90 mm / ∅ 40 mm
∅ 90 mm / ∅ 63 mm
∅ 110 mm / ∅ 75 mm
∅ 125 mm / ∅ 90 mm

Faldstamme-
inddækning 
med dobbeltrør 
med PVC-folie

Se skema
s. 11 for
 folietype

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Passer til ∅   50 mm rør
Passer til ∅   75 mm rør
Passer til ∅   90 mm rør
Passer til ∅ 110 mm rør

Udluftningstop
Slagregnssikker
Rustfrit stål

Udluftningstop
Rustfrit stål

(76050-2xx)
(76075-2xx)
(76090-2xx)
(76110-2xx)

(76050-101)
(76075-101)
(76090-101)
(76110-101)

(76050-103)
(76075-103)
(76090-103)
(76110-103)

(76050-190)
(76075-190)
(76090-190)
(76110-190)

(51050)
(51075)
(51090)
(51110)

(77050-14)
(77075-14)
(77090-14)
(77110-14)

(77050)
(77063)
(77075)
(77090)
(77110)
(77125)
(77145)
(77160)

(77050S)
(77063S)
(77075S)
(77090S)
(77110S)
(77125S)
(77145S)
(77160S)
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Type Varenummer PrisBemærkninger Pakning/
antal

JUAL
Shedlock
∅ 110 mm 

JUAL
Shedlock
∅ 110 mm 
med sort front

Udluftnings-/
trykudligningshætte 
til hældningstage

Udluftnings-/
trykudligningshætte 
til hældningstage

50 stk.

50 stk.

JUAL Shedlock
∅ 110 mm rustfrit stål

JUAL Shedlock m / sort front
∅ 110 mm rustfrit stål

JUAL
Shedlock
∅ 75 mm 

JUAL
Shedlock
∅ 75 mm 
med sort front

Udluftnings-/
trykudligningshætte 
til hældningstage

Udluftnings-/
trykudligningshætte 
til hældningstage

50 stk.

50 stk.

JUAL Shedlock
∅ 75 mm rustfrit stål

JUAL Shedlock m / sort front
∅ 75 mm rustfrit stål

JUAL
Overgangs-
udluftning 

Udluftning 
til overgang 
mellem væg 
og skråt tag

10 stk. JUAL Overgangsudluftning - 1 m
0,6 mm aluzink med rustfrit net

JUAL
Rygnings-
udluftning

Rygnings-
udluftning til 
tagpaptage 
med hældning

Endebund til 
rygningsudluftning

Tape til
rygningsudluftning

10 stk. 

1 stk.

1 rl.

JUAL Rygningsudluftning - 1 m
Aluzink

Rulle á 50 mJUAL
Tape

Endebund 
JUAL
Endebund 

JUAL Rygningsudluftning/ 
Shedlock

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

PLASTIGEN 
Konstruktions-
udluftning

40 stk.

40 stk.

40 stk.

Sort ABS-plast til tagpap:
Konstruktionsudluftning ∅ 75 mm ABS

Koksgrå PVC-plast til tagfolie:
Konstruktionsudluftning ∅ 75 mm PVC

Løst insektnet
100 x 100 mm rustfrit stål

Type Varenummer PrisPakning/
antalJUAL Undertagsudluftning

U
DL

U
FT

N
IN

G

(74110)

(74110-22)

(74075)

(74075-22)

(84050)

(84000)

(84100)

(84200)

(60450)

(60460)

(60461)
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

Materiale Varenummer PrisAnvendelse Pakning/
antal

 Airlift
∅ 32 mm

PLASTIGEN 
Airlift +
∅ 75 mm

PLASTIGEN 
Airlift 0
∅ 75 mm

Ikke sugende hætte

-

-

-

30 stk.

30 stk.

Sort ABS plast til tagpap
∅ 75 mm  0 ABS

Koksgrå PVC til folie
∅ 75 mm 0 PVC

Sugende hætte

30 stk.

30 stk.

Sort ABS plast til tagpap
∅ 75 mm + ABS

Koksgrå PVC til folie
∅ 75 mm + PVC

Ekstra hærværks-
sikker hætte lavet 
i kraftigt 2 mm 
sort lak. rustfrit stål

10 stk.

10 stk.

∅ 32 mm + rustfrit stål

∅ 32 mm 0 rustfrit stål

Airlift
∅ 32 mm

Hærværkssikker
hætte rustfrit stål
med plasttop 
boltet fast

10 stk.

10 stk.

∅ 32 mm + rustfrit stål

∅ 32 mm 0 rustfrit stål

PLASTIGEN 
Airlift +
∅ 32 mm

Sugende hætte

40 stk.

40 stk.

Sort glasfiberarmeret nylon til tagpap
∅ 32 mm + glasfiberarmeret

Koksgrå PVC til folie
∅ 32 mm + PVC

PLASTIGEN 
Airlift 0
∅ 32 mm

Ikke sugende hætte

40 stk.

40 stk.

Sort glasfiberarmeret nylon til tagpap
∅ 32 mm 0 glasfiber armeret

Koksgrå PVC til folie
∅ 32 mm 0 PVC

Top til 
∅ 32 mm 
Airlift

Efter
ordre

Til ∅ 32 mm rør - sort

Til ∅ 32 mm rør - grå

Top til 
∅ 75 mm 
Airlift

Efter
ordre

Til ∅ 75 mm rør - sort

Til ∅ 75 mm rør - grå

Top til
Breeze
hætter

Efter
ordre

Til ∅   25 mm rør - sort
Til ∅   63 mm rør - sort
Til ∅   75 mm rør - sort
Til ∅ 110 mm rør - sort
Til ∅ 160 mm rør - sort

JUAL Airlift 

(50004)

(60004)

(50003)

(60003)

(72425)

(72435)

(72400)

(72450)

(61001)

(60001)

(61002)

(60002)

(60000S)

(60000G)

(61000S)

(61000G)

(63001)
(63002)
(63003)
(63004)
(63005)
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Tagkonsol 
med over- og 
underpap

Varenummer

Varenummer

Pris

Pris

Beskrivelse

Beskrivelse

Tagkonsol 
med tagpapflange

Tagkonsol 
med folieflange

40 mm 
standard-gaffel

Special-gaffel

Pinbolt

KONSOLSYSTEM
JUAL Tagkonsol

JUAL Konsolbeslag

Konsolsystem, 1-lags løsning

Konsolsystem, 2-lags løsning

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

JUAL Tagkonsol med SBS underpap, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med overpap Phønix sort, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med overpap Phønix kulsort, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med overpap Top500 Icopal, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med Derbigum (APP), incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med kundespecificeret tagpap, incl. gevindklump

JUAL Tagkonsol med folie, mørk grå Alkorplan, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, lys grå Alkorplan, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, mørk grå Protan, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, lys grå Protan, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, mørk grå Sarnafil, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, lys grå Sarnafil, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, mørk grå Sika, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med folie, lys grå Sika, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med kundespecificeret PVC folie, incl. gevindklump

JUAL Tagkonsol med overpap Phønix sort med underpap, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med overpap Phønix kulsort med underpap, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med overpap Icopal Top500 med underpap, incl. gevindklump
JUAL Tagkonsol med kundespec. overpap med underpap, incl. gevindklump

40 mm standard-gaffel med bolt, rustfrit stål

Gaffel i henhold til kundetegning, med bolt, rustfrit stål

Pinbolt M12x80 med 3 kontramøtrikker, rustfrit stål

A

B

C

 

Gummiprop 
for gevindklump

Tætning og trykaflastning

Prop tykkelse = 12 mm
Prop diameter = ∅ 37 mm

Anvendes til
montagetætning 
og /eller 
trykaflastning

KO
N

SO
LS

YS
TE

M
ER

(220060-107)
(220060-109)
(220060-110)
(220060-111)
(220060-103)
(220060-199)

(220060-201)
(220060-202)
(220060-203)
(220060-204)
(220060-206)
(220060-207)
(220060-209)
(220060-210)
(220060-299)

(230060-109)
(230060-110)
(230060-111)
(230060-199)

(240001)

(240002)

(240010)

(221500)
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Varenummer PrisBeskrivelseJUAL Konsolankre

Konsolankre for koldt tag

Konsolankre for varmt tag

Beton-anker med 500 mm rustfri gevindstang 
med betonskrue og teleskopmøtrikBeton-anker

Træ-anker med 500 mm rustfri gevindstang 
med træskrue og teleskopmøtrikTræ-anker

Trapez-anker med 500 mm rustfri gevindstang 
med kipanker og teleskopmøtrikTrapez-anker

Kipanker Kipanker, L:120 mm

Træskrue Træskrue, L: 100 mm med skive

Betonbolt Betonbolt, L: 80 mm med skive

Varenummer PrisAnvendelse BeskrivelseInddækning til 
anden fastgørelse

 

Inddækning 
til ansatsskrue/
kipanker m.v.

Kun til 
taghældning 
på over 5°

Inddækning

 Anden fastgørelse

Inddækning med overpap Phønix sort
Inddækning med overpap Phønix kulsort
Inddækning med overpap Icopal Top500
Inddækning med overpap med kundespec. overpap

Letbeton-anker med 500 mm rustfri gevindstang 
med skrue og rawplugLetbeton-anker

JUAL Horisontal forstærkning
JUAL 
Horisontal 
forstærkning

Kipanker til hældningstag (M10x200)Kipanker til 
hældningstag

Ansatsskrue Ansatsskrue til hældningstag (M12 x 200)

(225000-109)
(225000-110)
(225000-111)
(225000-199)

(210062)

(210063)

(210064)

(210065)

(210066)

(210067)

(210077)

(210030)

(215002)

(215001)
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Bemærkninger Varenummer PrisRØR diameter
 (udvendig)

Pakning/
antal

Krympe-
inddækning
med stålflange

Krympe-
inddækning 
til lodret 
inddækning

5 stk.

Passer til: ∅ 27-10 mm
 ∅ 45-16 mm
 ∅ 75-25 mm
 ∅ 100-34 mm
 ∅ 150-50 mm

Krympe-
inddækning
med tagpapflange
SBS

Krympe-
inddækning
med tagpapflange
Derbigum

Krympe-
inddækning 
til lodret 
inddækning

Krympe-
inddækning 
til lodret 
inddækning

5 stk.

5 stk.

Passer til: ∅ 27-10 mm
 ∅ 45-16 mm
 ∅ 75-25 mm
 ∅ 100-34 mm
 ∅ 150-50 mm

Passer til: ∅ 27-10 mm
 ∅ 45-16 mm
 ∅ 75-25 mm
 ∅ 100-34 mm
 ∅ 150-50 mm

Krympe-
inddækning
med tagfolieflange

Krympe-
inddækning 
til lodret 
inddækning

5 stk.

Passer til: ∅ 27-10 mm
 ∅ 45-16 mm
 ∅ 75-25 mm
 ∅ 100-34 mm
 ∅ 150-50 mm

Kabel-
gennem-
føring
til tagfolie

Kabel-
gennem-
føring
til skråt tag

Efter
ordre

Efter
ordre

Kabel-
gennemføring 
til SBS 
tagpap

Kabel-
gennem-
føring til 
tagpap
eller tagfolie

Kabel-
gennemføring
til Derbigum 
tagpap

Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger

Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger

Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. plast bøjninger 
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger
Med 2 stk. rustfri stål bøjninger

Rustfri stålflange
Rustfrit stålrør ∅ 32 mm 
Rørstykke fremstillet i ét stykke
med krympeflex

Rustfri stålflange, ekstra kraftig
Rustfrit stålrør ∅ 50 mm 
Bøjning - 180◦
Fremstillet i ét stykke

Efter
ordre

Efter
ordre

Efter
ordre

∅   75 mm
∅ 110 mm 
∅   75 mm 
∅ 110 mm

∅   75 mm
∅ 110 mm
∅   75 mm
∅ 110 mm

∅   75 mm 
∅ 110 mm
∅   75 mm
∅ 110 mm

∅ 32 mm med SBS underpap
∅ 32 mm med Phønix sort
∅ 32 mm med Phønix kulsort
∅ 32 mm med Top500 Icopal
∅ 32 mm med Derbigum (APP)
∅ 32 mm med kundespec. tagpap

∅ 50 mm med SBS underpap
∅ 50 mm med Phønix sort
∅ 50 mm med Phønix kulsort
∅ 50 mm med Top500 Icopal
∅ 50 mm med Derbigum (APP)
∅ 50 mm med kundespec. tagpap

JUAL Kabelgennemføring

Materiale Varenummer PrisAnvendelse Pakning/
antalJUAL Krympeinddækning

TÜV Rheinland testet. Godkendt i henhold til DS/EN-1253.

gennem-

til tagfolie

Se skema
s. 11 for
 folietype

med stålflange

inddækning
med tagfolieflange

Se skema
s. 11 for
 folietype

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

KO
N

SO
LS

YS
TE

M

(71027-10-190)
(71045-16-190)
(71075-25-190)
(71100-34-190)
(71150-50-190)

(71027-10-101)
(71045-16-101)
(71075-25-101)
(71100-34-101)
(71150-50-101)

(71027-10-103)
(71045-16-103)
(71075-25-103)
(71100-34-103)
(71150-50-103)

(71027-10-2xx)
(71045-16-2xx)
(71075-25-2xx)
(71100-34-2xx)
(71150-50-2xx)

(71075KF-P-2xx)
(71110KF-P-2xx)
(71075KF-R-2xx)
(71110KF-R-2xx)

(220055-101)
(220055-109)
(220055-110)
(220055-111)
(220055-103)
(220055-199)

(71075KP-P-101)
(71110KP-P-101)
(71075KP-R-101)
(71110KP-R-101)

(220054-101)
(220054-109)
(220054-110)
(220054-111)
(220054-103)
(220054-199)

(71075KP-P-103)
(71110KP-P-103)
(71075KP-R-103)
(71110KP-R-103)



28

Prisliste april 2013 JUAL A/S

JUAL A/S  //  Industrivej 14  //  dK-7130 juelsminde  //  tel. 76 83 11 33  //  fax 75 69 37 37  //  jual@jual.dk

Kontraplade for fastspænding 50 x 200 mm
Kit inkl. 2 kontraplader, 4 gevindstænger 
samt møtrikker og skiver

Sikkerhedsøsken ∅ 20 mm

Inddækning til sikkerhedsøsken
Pap/stål ∅ 20 mm SBS
Pap/stål  ∅ 20 mm Derbigum
Folie/stål ∅ 20 mm

PLASTIGEN Inddækning til sikkerhedsøsken ∅ 20 mm
Glasfiber-armeret nylon (til tagpap)
PVC-plast (til PVC-folie)

300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

Højde PrisVarenummerJUAL Sikkerhedsøsken  med tilbehør

-

-

-

Inddækning til sikkerhedsøsken

Se skema
s. 11 for
 folietype

Testet og godkendt af
Force Technology

(93799)

(93744)
(93755)
(93766)
(93777)

(93811)
(93833)

(71027-10-101)
(71027-10-103) 
(72027-10-2xx)
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Priserne er gældende ved køb i ubrudte kolli! - Pris pr. stk. ekskl. moms

PrisFarve

Grå
Sort
Rød

PERFORM Inddækningsmateriale
Rulle 25 x 400 cm

Grå
Sort
Rød

Grå
Sort
Rød

Grå
Sort
Rød

Grå
Sort
Rød

PERFORM Klæber
Patron á 290 ml

PERFORM Hæfter
Til ophæftning - 20 g

PERFORM Inddækningsmateriale
Rulle 31 x 400 cm

PERFORM Inddækningsmateriale
Rulle 41 x 400 cm

PERFORM Inddækningsmateriale
Rulle 125 x 400 cm

PERFORM Hammer

Antal pr. kolli

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

1 stk.

ANDET TAGTILBEHØR

Smigmåler 1 stk.

-

-

Digital Smigmåler

Udlægningsrulle

Udlægningsrulle 6 stk.
∅ 100 - 2,0 mm alu.
Længde = 990 mm

6 stk.
∅ 80 - 2,0 mm alu.
Længde = 990 mm

Til udlægning 
af tagpap

Til udlægning 
af tagpap

Rækværksplade 50 stk.

Perform Inddækningsmateriale

Beskrivelse Varenummer

Varenummer

Stk. Pris

Pris

Antal pr. kolli

Antal pr. kolli

JUAL Hjælpeværktøj

JUAL Rækværksplade

Varenummer

SortJUAL Tagtrin 10 stk.

Varenummer PrisAntal pr. kolli Materiale/farveJUAL Tagtrin / med tilbehør

DI
VE

RS
E 

TI
LB

EH
Ø

R

(288050025)
(288051025)
(288052025)

(288059532)
(288059529)
(288059534)

(288059102)

(288050031)
(288051031)
(288052031)

(288050041)
(288051041)
(288052041)

(288050125)
(288051125)
(288052125)

(288058000)

(1100980)

(108980)

(230001)

(93910)

(88-404)
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1. Generelt:
nærværende salgs- og leveringsbetingelser (”betingelserne”) finder anvendelse 
ved enhver leverance fra jual, med mindre andet skriftligt er accepteret af jual. 
ved eventuel uoverensstemmelse mellem betingelserne og købers handelsvilkår 
af enhver art, går betingelserne forud for købers handelsvilkår.

2. Tilbud og prisoverslag:
skriftligt tilbud fra jual er, såfremt intet andet er skriftligt aftalt, gældende 
1 mdr. fra tilbudsdato. Købers skriftlige accept af tilbuddet skal være jual i 
hænde inden acceptfristens udløb. afgivne prisoverslag er kun vejledende 
og ej bindende for jual, uanset hvor meget den endelige pris må afvige fra 
overslaget.

3. Specifikationer:
ved ordreafgivelse er køber ansvarlig for, at der efter påkrav fra jual foreligger 
en specifikation af købers behov og ønsker og tekniske krav.
jual forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige ændringer ved 
produktet generelt. alle tekniske specifikationer afgivet af jual er således 
med forbehold for sådanne ændringer.

4. Priser:
aftalte priser er eksklusiv den til enhver tid gældende moms, andre afgifter og 
eventuelle pålagte særskatter. jual forbeholder sig ret til at forhøje prisen som 
følge af udefra kommende omkostningsforøgelser, herunder forøgelser i skatter 
og afgifter, som jual ingen mulighed har for at påvirke. 

5. Priser og betaling:
Betalingsbetingelser og kontantrabat efter nærmere aftale.  
ved forsinket betaling beregnes kr. 100,00 i rykkergebyr pr. fremsendt rykker samt 
2% morarente pr. påbegyndt måned fra forfaldsdato.

6. Levering:
ved levering i danmark og ved samlet køb over dkk 5.000,00 sker levering franco, 
med mindre andet er skriftligt aftalt. 

7. Forsinkelse:
leveringstid fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse. 

Hvis forsinkelse med levering skyldes en omstændighed som anført nedenfor 
i pkt. 10 eller skyldes køberens handling eller undladelse, forlænges leverings-
tiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne findes rimeligt. dette gælder 
også selvom årsagen til forsinkelsen indtræffer efter udløbet af den oprindeligt 
aftalte leveringstid.

såfremt leveringstiden er overskredet med mere end 30 dage kan køberen ved 
skriftlig meddelelse til jual kræve levering, og fastsætte en sidste rimelig frist, 
som ikke kan være kortere end 2 uger. først når det er konstateret, at jual 
ikke har leveret indenfor den af køber fastsatte frist kan køber hæve aftalen. 

Ophævelse er købers eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. 

Køber kan ikke rette noget erstatningskrav mod jual i tilfælde af forsinket 
eller manglende levering.

8. Mangler:
Køber er forpligtet til, så snart denne har modtaget leverancen, og senest 
8 dage fra leveringen, at foretage de nødvendige undersøgelser med henblik 
på at konstatere, hvorvidt leverancen er i overensstemmelse med det aftalte.

vil køber reklamere over mangler ved leverancen, er denne forpligtet til at gøre 
dette skriftligt overfor jual. reklamationen skal ske straks efter, at manglen er 
opdaget eller burde have været opdaget.

Hvis køber vil gøre krav gældende for synlige transportskader eller manglende 
colli, skal køber ved modtagelsen af leverancen give fragtbrevet påtegning 
herom med transportørens underskrift. såfremt dette ikke sker, fortaber køber 
alle mangelsbeføjelser.

jual’s ansvar omfatter kun mangler, der konstateres senest 1 år fra leveringen, 
medmindre andet skriftligt er aftalt. 

Hvis køber ikke skriftligt underrretter jual om en mangel inden for de angivne 
frister, fortaber køber samtlige mangelsbeføjelser.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som jual er ans-
varlig for, er jual altid berettiget til at frigøre sig for ansvaret ved at afhjælpe 
manglen. 

Hvis afhjælpning af manglen sker inden for 30 dage efter købers reklamation, kan 
køber ikke gøre yderligere krav gældende mod jual. 

Hvis jual ikke er i stand til at afhjælpe manglen inden for 30 dage, kan køberen 
give jual en sidste frist for afhjælpning, som ikke kan være kortere end 2 uger. 

er afhjælpning ikke sket inden udløbet af den fastsatte frist, kan køber, såfremt 
manglen er væsentlig, hæve aftalen, og kræve tilbagebetaling af købesummen.

jual er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. jual’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig 
beløbsmæssigt overstige købesummen (det fakturerede beløb).

dog i det omfang leverede varer anvendes i byggeri i danmark, sker levering med 
følgende byggeleveranceklausul, der er formuleret af Boligministeriets  
byggestyrelse:  
”leverandørens ansvar for mangler ved leverancer ophører 5 år efter afleveringen 
af det byggeri, hvori leverancen indgår. ved leverancer til lager eller videresalg 
ophører ansvaret dog senest 6 år efter leveringen til køber. såfremt det må anses 
for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved leverancer ikke – eller kun med 
stor vanskelighed – kan gennemføres mod leverandørens købere, anerkendes 
det, at kravet tillige kan gøres gældende direkte mod leverandøren. Også i så-
danne tilfælde kan leverandøren kun gøres ansvarlig for mangler i det omfang 
hans egen leverance er mangelfuld og endvidere kun i det omfang, det følger af 
hans eget kontraktforhold med hans køber."
 
9. Erstatningsansvar:
jual er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, 
avancetab eller andet indirekte tab. 

jual’s erstatningsansvar kan i øvrigt aldrig overstige fakturabeløbet for den 
solgte vare.

10. Force Majeure:
jual er uden ansvar for manglende overholdelse af leveringsforpligtigelser, 
hvis forholdet skyldes omstændigheder, som jual er uden indflydelse på som 
følge af force majeure.              

som force majeure anses blandt andet følgende forhold: naturkatastrofer, krig, 
borgerlige uroligheder, mobilisering, svigtende forsyninger af råmateriale, svig-
tende transportmuligheder, import- og eksportforbud, valutarestriktioner eller 
enhver anden begivenhed som hindrer eller begrænser den sædvanlige produk-
tionsgang, lockout, strejke, ildebrand eller beskadigelse af jual’s produktionsap-
parat. 

force majeure hos en af jual antaget underleverandør har i forholdet mellem 
køber og jual samme ansvarsfrihedsbegrundende konsekvens, som hvis force 
majeure optrådte hos jual selv.

jual har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handlen eller dele 
heraf eller levere, så snart hindringerne for normal levering er bortfaldet. 

11. Returvarer:
Har jual accepteret en leverance som værende mangelfuld, sker returnering 
af denne leverance for jual’s regning, forudsat at køber overholder jual’s 
vejledning vedrørende emballering og forsendelse. 

returvarer skal returneres til jual i original og ubeskadiget emballage. I det 
tilfælde den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, er det købers pligt 
at sørge for forsvarlig emballering og pakning. 

ved returnering af leverancen skal samme forsendelsesmåde anvendes som 
ved jual’s fremsendelse til køber. sker returneringen af leverancen ikke på 
den måde, som jual har foreskrevet, og beskadiges leverancen som følge heraf, 
er køber ikke berettiget til at gøre hverken de oprindelige eller efterfølgende man-
gler gældende.

12. Produktansvar:
jual er kun ansvarlig for personskade i det omfang det følger af ufravigelige 
bestemmelser i lov om produktansvar. 

jual er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom og løsøre, produkter der 
fremstilles/bearbejdes af køber eller på produkter, hvori disse indgår.

I den udstrækning jual måtte blive pålagt produktansvar overfor 3. mand, er 
køber pligtig at holde jual skadesløs i samme omfang, som jual’s ansvar er 
begrænset iht. nærværende bestemmelse. adgangsbegrænsningen kan dog 
ikke gøres gældende, hvis der foreligger grov uagtsomhed fra jual’s side.

13. Værneting og lovvalg:
eventuelle tvistigheder parterne imellem afgøres ved de ordinære domstole med 
retten i Horsens som første instans. Parternes aftale er underlagt dansk ret. 

14. Anden regulering:
International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende 
mellem parterne.

Betingelserne går i øvrigt forud for de deklaratoriske bestemmelser i national og 
international lovgivning – herunder, men ikke begrænset til den danske købelov.

I øvrigt gælder almindelige leveringsbetingelser nls 95, idet ovennævnte salgs- 
og leveringsbetingelser går forud herfor.

Salgs- og leveringsbetingelser for JUAL A/S
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JUAL TEKNOLOGICENTER - et videncenter!

Hos JUAL har vi vores eget teknologicenter, som kommer vores kunder til gode. Vi vil gerne 
dele ud af vores viden og nye opdagelser, tests m.m., så derfor kan man komme på en-dages 
forløb i centeret, hvor der er mulighed for at afprøve samt få ny viden om vores tagprodukter. 
Det giver vores kunder mulighed for at montere og anvende produkterne optimalt. 
Alle er velkomne. Ring og forhør dig på 76 83 11 33.


