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Natuurlijke ventilatie en verwante bouwspecials

SpouwSafe achterafvoegrooster RVS
SpouwSafe rooster voor plaatsing in open stootvoegen

SpouwSafe is de enige juiste, originele, gepatenteerde en universele oplossing voor het verfraaien van de gevel en 
voor bescherming van de spouw tegen alle ongedierte.

• eenvoudig te plaatsen, zonder hulpgereedschap
• ongekende flexibiliteit, past in voegen van 5 tot 25mm breed
• uitmuntende klemming, is niet handmatig te verwijderen
• vormt zich keurig, ook in scheve stootvoegen
• fraai, naadloos aanzicht, een sieraad in de gevel
• standaard hoogtematen; 4, 5, 6, 7, 9 en 24cm
• variabele hoogtematen, zelf eenvoudig passend te maken
• andere hoogtematen voor projecten op aanvraag (van 4 tot 50cm)
• zeer sterk RVS verenstaal

Open stootvoegen in de gevel

Openingen in het metselwerk van de gevel zijn nodig voor het ventileren en ontwateren van de spouw. Daarom 
houdt men tijdens de bouw traditioneel op bepaalde plekken stootvoegen open. Open stootvoegen laten niet al-
leen lucht en water door, maar ook ongedierte, blad en overig vuil. Bovendien zijn de, vaak onregelmatige, zwarte 
gaten geen fraai gezicht.

Open stootvoegen worden in de bouw steeds minder toegepast. Meestal kiest men tegenwoordig tijdens het 
metselen van de gevel al voor het plaatsen van de Tilmar spouwvoegventilatieroosters. Het uitgebreide assorti-
ment van Tilmar omvat kunststof en RVS voegroosters in diverse hoogtematen en diverse kleuren, allemaal met 
de in het bouwbesluit vereiste maximum breedte van 1cm. Op aanvraag is de SpouwSafe ook in een RAL-kleur te 
leveren.

Ongekende flexibiliteit, de SpouwSafe past in voegen van 5 tot 25mm breed.                                            

De SpouwSafe is eenvoudig met 
een metaalschaar zelf op maat te 
knippen.

De SpouwSafe is ook standaard 
te verkrijgen in de hoogtemaat 
24 en 50cm.

De SpouwSafe is ook verkrijgbaar 
in een verkoopverpakking van 20 
stuks.


