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Bygg säkert –
bygg i plåt med Borga.
Oavsett du skall bygga ut ditt kallager, lägga
om ditt ladugårdstak eller investera in en
helt ny industrihall, finner du din bygglösning hos oss på Borga.
Borga utvecklar, tillverkar och säljer
kostnadseffektiva byggsystem i tunnplåt
– allt från prefabricerade plåthallar till ett komplett utbud av tillhörande komponenter. Givetvis
med tillhörande konstruktionshjälp, support och efterservice.
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Retailer:

På vår tak- och fasadplåt lämnar
vi dessutom 10 års garanti
på färgsystemet och
kulörens beständighet.

Vattenavrinning
FÖR HALLAR & BOSTADSHUS

Marknadens bästa utbud på tak och fasadplåt.
Våra produkter är noga genomtänkta. Egen utveckling och
produktion gör att vi kan garantera dig bra lösningar, hög
kvalitet och säkra leveranser.
I vårt sortiment finner du:
• Hallsystem inom lager, agro, industri, sport/ridhallar
• Tak - och fasadplåt
• Lättbalksystem
• Vattenavrinningsystem
• Infästningsdetaljer och tillbehör
• Portar
• Ljusgenomsläpp
• Plåtbeslag
• Skruvar och tillbehör
Borga Plåt AB Hospitalsgatan 11, 532 37 Skara
Tel 0511-34 77 11 Fax 0511-34 65 80 www.borga.se
Borga har funnits på marknaden sedan 1973.

A member of the Borga Group.

En systemlösning
– flera alternativ

Lätt att montera och kombinera
Vårt sortiment för vattenavrinning är tillverkat enligt Europeisk standard vilket gör det lätt att kombinera med andra
fabrikat. Lättlästa monteringsanvisningar finns att tillgå.

För att slutföra en bra byggnation krävs en genomtänkt
lösning på vattenavrinningen. Borga erbjuder ett komplett sortiment av hängrännor med tillhörande rör- och
hängkrokssystem. Produkterna finns i flera kulörer; svart,

Våra standardmått på hängrännor är 125 mm eller
150 mm.

Brunnsutkastare
med krage

Grenrör för stupröret

vit, brun, röd och grå. Regnvattensystemet är typgodkänt
enligt EU-standard 612.

Stuprörsmuff
till renstratt

Hängränna
Renstratt

Rännvinkel, ytter

Stagband

Ränngavlar
höger-vänster

Rännskarv

Material som tål väder och vind

Fällbar
regnvattenutkastare

Vårt sortiment är helt i plastisolbelagd stålplåt. En mycket
slittålig konstruktion med hög hållfasthet som står emot dag-

Rännvinkel, inner

liga påfrestningar från utemiljö och väderlek.
Plastisolskiktet garanterar en lång livslängd på
produkten och en god kulörbeständighet

Utkastare

Rörvinkel 60o

vilket också medför ett enkelt och ekonomiskt
Mellanstycke, 1 meter

underhåll, garantitid 10 år.

Grundfärg
Metalliseringsskikt
Stålkärna

Plastisolbeläggning

Rännkrok, lång
Rörsvep för trä och sten

Omvikningskupa

Rännkrok, kort

