
Her er et eksempel, hvor 
kundens tagrender ikke 
havde været renset i gen-
nem længere tid. Dette 
medførte, at vandet fandt 
anden vej ned fra taget.

Når vandet finder anden vej 
ned fra tagrenden, går det 
ud over udhæng, vinduer 
og døre, og med tiden kan 
det føre til råd og svamp.

Før

Efter
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Eksempel på en tilstoppet 
og fyldt nedløbsbrønd foran 
en kælder.

Når vandet løber fra tagren-
den gennem nedløbsrøret 
og videre ned i nedløbs-
brønden, der som hér er 
fyldt til bristepunktet, vil van-
det stå op fra nedløbsbrøn-
den og i dette tilfælde finde 
vej ned i kælderen, hvilket 
her førte til vandskader.

Før

Efter

VIGTIG VIDEN OM DIN FORSIKRING !

Vedligeholdelsespligt: Det kan have store, økonomi-
ske konsekvenser ikke at have renset sine tagrender, 
da forsikringen ikke dækker skader opstået på grund af 
manglende vedligeholdelse.

Forsikringen dækker typisk ikke:

– skader ved langsom udsivning af vand 

–  skade, forårsaget af vand fra tagrender eller nedløbs-
rør fra tagfladeafvanding

–  skade ved opstigning af grundvand eller kloakvand

Grønt & Gråt ApS Tagrenderensning udfører professionel rensning af tagrender for 
ejerforeninger, andelsboligforeninger, virksomheder, kommunale ejendomme, grundejer-
foreninger og private – til fordelagtige priser. 

Vi har specialiseret os i tagrenderensning, hvor vi med specialudstyr fra jorden kan rense 
tagrender i op til 12 meters højde, hvilket typisk svarer til stue, 1. sal, 2. sal samt kvist. 

Med en årsaftale skal du aldrig bekymre dig om dine tagrender, nedløbsrør eller nedløbs-
brønde. Vi anbefaler at få renset tagrender i et fast interval 1 – 2 gange årligt afhængigt af 
omgivelserne. Her kommer vi og renser dine tagrender, så du er klar til årstidens regnskyl 
uden at stå med en efterfølgende vandskade. 

Der er flere fordele ved at vælge Grønt & Gråt ApS Tagrenderensning til at passe dine 
tagrender: 

• Du sparer udgiften til lift eller stillads ved høje bygninger 

• Vi sender billeddokumentation efter veludført arbejde

Glem ikke  
dine tagrenderTagrenderensning


