Terana
Rörsystem
för kabelskydd

RÖRSYSTEM FÖR KABELSKYDD:
ElinstallationSrör, Kabelskyddsrör, KabelsKydd

HÖG SERVICE OCH BRETT
SORTIMENT FÖR TOTAL
RÖRFRIHET
Hos oss behöver du aldrig känna att du sitter
fast med fel tillverkare. Vi samarbetar nämligen med flera av Europas bästa producenter
av rörsystem, vilket ger oss stor flexibilitet
när vi ska ta fram den optimala lösningen
för dig. Denna frihet innebär att vi kan välja
den leverantör som erbjuder bäst kvalité,
pris och snabbast leverans – för varje unik
lösning. Det innebär även att vi kan erbjuda
ett mycket brett produktsortiment och att vi
kan fokusera på högsta möjliga kundservice.
Varje order hanteras effektivt från vårt välsorterade lager.

Innovativa system
för effektivt
kabelskydd
4 Hög kvalité
4 Konkurrenskraftigt pris
4 Produkterna är godkända enligt gällande krav
4 Tillverkas enligt EBR KJ 41:09 och
Svensk Standard SS4241437 EN 50086-2-4 EN 61386
Teranas system för kabelskydd skyddar elkablar både ovan och i mark. Vi erbjuder ett av
Europas mest välsorterade sortiment av elinstallationsrör, kabelskyddsrör och kabelskydd.
Produkterna har en genomgående hög kvalité och en konkurrenskraftig prisnivå. De produkter
vi erbjuder är godkända och uppfyller gällande normer och krav. Genom vårt internationella
kontaktnät följer vi noga produktutvecklingen och den nya teknologin inom kabelskydd.

Våra kabelskyddssystem
har hög kvalité och ett
konkurrenskraftigt pris.

Elinstallationsrör
• Släta rör av PVC
• Korrugerade rör av PVC på ring
• Släta halogenfria rör av PP
• Korrugerade halogenfria rör av PP på ring
Finns både med och utan fördragen ledning.
Finns i olika varianter: FK, EK, FQ, EQ, även data mm.

Kabelskyddsrör
• Finns i SRN, SRS och SRE
Olika dimensioner, raka längder och på ring.
Standardfärger: gul, grön och orange.
Släta, dubbelvägg, tillbehör mm.

Kabelskydd
• Kabelskydd i olika bredder
• Markeringsband mm
PP-rör för elinstallationer. PP har mycket bra brandresistens
och är det bästa materialet för installation i bostäder och
fastigheter. Materialet är dessutom lätt vilket gör det enkelt
att hantera och transportera.

Kompletta rörsystem från
Europas ledande tillverkare
• MARKAVLOPPSSYSTEM
• VÄGTRUMMOR
• BRUNNAR OCH TILLBEHÖR
• DRÄNERING
• ENSKILT AVLOPP
• TRYCKRÖRSSYSTEM
• INOMHUSAVLOPPSSYSTEM
• KABELSKYDDSSYSTEM

Terana AB
Fredsgatan 24, 736 32 Kungsör
Tel: 0227-319 45
E-post: info@terana.se

www.terana.se

