gop

DRENERINGSRENNE
FOR ET BEDRE UTELIV

GOP DRENERINGSRENNE

BYGGEVEILEDNING

MED RIST AV STØPEJERN
ELLER GALVANISERT STÅL

SÅ ENKELT ER DET Å MONTERE GOP DRENERINGSRENNE
Før du begynner arbeidet med å montere gop Dreneringsrenne, må du påse at betongunderlaget er korrekt utført, og at du også har bestemt hvordan dreneringsrennen skal koples til avløpsrøret.

gop Dreneringsrenne er et høyeffektivt og estetisk tiltalende
avvanningssystem som fjerner store mengder vann, og som
egner seg utmerket for eksempel foran garasjen og på terrassen. gop Dreneringsrenne består av et system av lettmonterte
deler og er beregnet for overflater med gangtrafikk og enkeltstående, lette kjøretøy. Dessuten har den en låsemekanisme
med et not og fjærsystem, somgjør installasjonen enda enklere.
Du kan velge om du vil kople rennen til et vertikalt eller horisontalt utløp. Dreneringsrennene er CE-merket og oppfyller
belastningsklasse A15, EN 1433; B125, EN 1433 samt C250.

BETONGUNDERLAG
Utfør betongunderlaget og betongarbeidene som vist på
tegningen nedenfor, bruk jordfuktig betong. Betongunderlaget vil gi deg en stø og solid dreneringsrenne i mange år.
Når det er viktig med fall eller ved en belastning på over 1,5
tonn, støpes betongen opp til det laveste punktet på kanten
av kanalen.
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GOP DRENERINGSRENNE A15 GALVANISERT STÅL

GOP DRENERINGSRENNE B125 STØPEJERN

1 renne av plast + 1 rist av galvanisert stål.
Lengde: 1 m. Bredde: 136 mm

1 1 renne av plast + 1 rist av støpejern.
Lengde: 1 m. Bredde: 136 mm
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ULIKE MULIGHETER FOR TILKOPLING
Med lettmonterte deler er det enkelt å foreta mange ulike
tilkoplinger med 90° vinkel (den oransje delen må koples til
sist).
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VERTIKALT AVLØP

110 mm i diameter.

136
mm

SANDFANG

110 mm i diameter.

1. Grav en grøft med tilpassede mål (10 cm rundt
rennene). Støp betongunderlaget i samsvar med påkrevd dybde.

2. Bestem avløpsenheten
som skal brukes, og dens
posisjon for å sikre tilkopling
til regnvannssystemet.

3. Slå inn ønsket avløp, og
monter ønsket avløpsdel/
endedeksel i riktig posisjon.

4. Renneseksjonene, som
kan koples til hverandre
takket være not og fjærsystemet, må legges på
betongunderlaget.

5. Det er mulig å skjære til
det siste elementet i rennen
for å få ønsket lengde.

6. Klikk risten og rennen
sammen.

7. Bank rennen på plass
med hammer for å få god
støtte mot betongunderlaget.

8. Kople rennen til regnvannssystemet. Støp
betongavstivninger for å
hindre at sideveggene utsettes for sideveis krefter.
Avslutt med for eksempel
belegningsstein.

SKRUSETT

For galvanisert stålrist
og støpejernsrist.

GAVL/HORISONTALT AVLØP

110 mm i diameter.

LØVNETT

For vertikalavløp.

GOP DRENERINGSRENNE C250

For innkjørsler med stor trafikk. Lasteklasse C250.
Se www.gop.se for tillbehør.

EN DEL AV
VÅRT STORE
SORTIMENT
Vårt hage sortiment er bare en del av alle produkter vi tilbyr.
Hvis du vil se mer av hva vi har å tilby for hjem og hage,
finner du noen eksempler nedenfor. Og hvis du vil se hele
sortimentet av plastprodukter er du velkommen inn på
www.gop.no.

KANALTAK

TREKOMPOSITT

gop Multiglas er et komplett kanaltaksystem

gop Woodlon er et pent og så godt som vedlike

av slagfast og isolerende kanalplast som gir et

holdsfritt utegulv i trekompositt, spesielt utviklet

behagelig lysgjennomslipp til uterommet, altanen

for skandinaviske forhold.

eller terrassen.

FLAT PLAST

TRAPESTAK

Vedlikeholdsfri og slitesterk plast som passer til

Et utmerket valg om du ønsker en åpen takløs-

en rekke ulike formål, for eksempel i landbruks-

ning med mye lysinnslipp – for eksempel over

miljøer, som beskyttelsesplast eller til hobbybruk.

altanen, carporten eller sykkelskuret.

FUNDAMENTFORSKALING

FLATE TAK

gop Fundalite er en tidseffektiv grunnform for

gop Skyroof er et stilrent, lyst og moderne

forming av bjelker, sokkler og grunnsåle.

utetak med rene linjer i fine proporsjoner.
BESKYTTELSESPRODUKTER
Med beskyttelsesprodukter fra gop beskytter du
sikkert gulv, vegger, vinduer og dørkarmer når du
skal bygge, male og renovere.

All informasjon i denne brosjyren skal anses som rådgivende og fritar ikke brukeren fra å fastslå
opplysningenes og anvisningenes egnethet til formålet på eget ansvar. | 2022
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FOR ET BEDRE UTELIV
I over 50 år har vi utviklet produkter for et bedre uteliv til det
skandinaviske hjemmet og hagen. Våre produkter finnes hos
forhandlere innen byggevarehandelen og er tilpasset vårt
skiftende nordiske klima og miljø. Med smarte materialer og
konstruksjoner gjør vi det enkelt for deg å opplever mer.
Uansett om du er proff, hjemmesnekker eller livsnyter.
Vår jobb er å gjøre drømmer om til virkelighet. Der de første
solstrålene treffer om morgningen, eller de siste forsvinner om
kvelden. Der det er mulig å skjerme seg fra vind, regn og mørke.
Ved muren, under treet eller oppe i høyden. Alle disse plassene
og tusen andre har vi sett for oss når vi har satt sammen vårt
sortiment. Disse stedene er der, det handler bare om å finne de
og gjøre de spesielle. Og det har aldri vært enklere.

www.gop.no

