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Roestvrijstalen stootvoegrooster

Door de kleinste spleten
de grootste narigheid.
Ongedierte komt door de kleinste
openingen een huis binnen. Stoot
voegen zijn zelfs groot genoeg
voor muizen. Sluit de stootvoegen
daarom af.
De nieuwste vinding in stootvoegroos
ters is het Bijenbekje. In één roest vrijstalen onderdeel zijn verschillende

• Voorkomt ongedierte

• Dubbele borging

functies gecombineerd waardoor het

• Achteraf plaatsbaar

• Besparing op bouwkosten

• Geen gereedschap nodig

• Mooi

• Past zich aan elke voeg aan

• Duurzaam

Bijenbekje beter, makkelijker en mooier
is dan kunststof stootvoegroosters en
achteraf in elke voeg zijn te plaatsen.
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BIJENBEKJE
BEE
BITER
Roestvrijstalen stootvoegrooster
Stainless steel mortar joint cover
weerhaken
voor borging in de muur

Hoogwaardig
Roestvrijstaal 316

70 m
50 /

Verkrijgbaar in twee afmetingen
50 mm waalformaat en 70 mm Duits

m

Nokjes voor het plaatsen op juiste diepte

Steun vlakjes voor
achteraf voegen

Open stootvoegen zijn noodzakelijk
Een goed gebouwd huis heeft onder en boven
in de muur en boven een breed raam open
verticale voegen. Hierdoor kan de lucht in de
spouw ventileren en opgehoopt vocht afvoeren.
Dit voorkomt dat de binnenmuur nat wordt.

Voorkom ongedierte
Zonder rooster gaan vroeg of laat wespen,
muizen of ander ongedierte naar binnen. Deze
richten blijvende schade aan. Voorkom dat en
plaats direct onze Bijenbekjes.

Duurzaam en esthetisch
Bijenbekjes van roestvrijstaal zijn onverslijtbaar en door de weerkaatsing lijkt het bijna
of de voeg gewoon doorloopt.

Altijd plaatsbaar
Het Bijenbekje kan tijdens het metselen worden
geplaatst maar achteraf is eenvoudiger. Speciale
vlakjes maken het voegen gemakkelijk en zorgen
bij achteraf plaatsing voor volledige afdichting.
Bijenbekjes zijn dus ook in bestaande gebouwen
te plaatsen.

verlaging
voorkomt problemen
met cement resten
Veel kunststofroosters hebben
spleten van 5 mm. Daar gaan
nog steeds wespen door
Bijenbekjes hebben spleet van 2.5 mm

Ganz ohne Werkzeug

Ein Bienenbeisser kann mit der Hand in die
offene Fuge geschoben werden. Nur dieser
Lüfter passt sich der Fugenbreite an, sogar bei
schiefen Fugen. Vier patentierte Widerhaken
verankern die Bienenbeisser in der Mauer und
kleine Stoßbügel sichern die richtige Platzierung.

Einsparungen bei den Baukosten

Das Anbringen nach den Bauarbeiten ist billiger! Meistens befinden sich die Lüfter nicht
da, wo der Maurer sie braucht. Er muss sie
sich holen, suchen und im schlimmsten Fall
seine Arbeit abbrechen. Die Fuge offen zu
lassen ist keine gute Alternative. Wer wünscht
seinen Kunden schon Ungeziefer? Nur die
Bienenbeisser sind in 10 Sekunden zu
montieren und bleiben immer an Ort
und Stelle.
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Bee-biters are overrunning
the world.

A new invention to cover weep holes
It’s called Bee-Biter
Best in simplicity, that’s what
this invention is all about. It’s better,
nicer and easier and more durable as
present alternatives.
Avoid vermin
In the end every open joint will
attract wasps, mice or other vermin.
They will cause irreparable damage
Prevent this by placing Bee-biters
in time.
Durable and pretty
Made from stainless steel the beebiters lifetime is unlimited and the
metal closest resembles the joints.
Place it anytime
Bee-biters can be placed anytime
even in old buildings.
No tools required
Bee-biters can be placed by hand.
It will adjust automatically to the
opening, even in tapered ones. Barbered hooks will lock it while small
buffers will ensure correct position.
Very easy!
Cheaper
Because the Bee-biter can be placed
afterwards it’s even cheaper for contractors. Never again is brick layering interrupted or you will
face high costs off placing
forgotten covers. It’s takes
just a few seconds to place
a bee-biter.

Bijenbekje® is een gepatenteerd product.
BB-Hoogeveen
Meester Oude Groenstraat 13,
7548 SB Enschede, Netherlands
Tel.: +31 (0)53-4280725
Fax: +31 (0)53-4280684
Mail: info@bijenbekje.nl
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