gop

MARKRÄNNA
FÖR ETT SKÖNARE UTELIV

MONTERING

GOP MARKRÄNNA

SÅ HÄR ENKELT MONTERAR DU GOP MARKRÄNNA

MED SPALTGALLER AV GJUTJÄRN
ELLER GALVANISERAT STÅL

När du påbörjar arbetet med att montera din gop Markränna försäkra dig om att betongbädden är
korrekt utförd och att du även bestämt hur markrännan skall anslutas till avloppsröret.

gop Markränna är ett högeffektivt och estetiskt tilltalande
avvattningssystem som klarar stora mängder vatten
och lämpar sig utmärkt exempelvis framför garaget och
på terrassen. gop Markränna® består av ett system av
lättmonterade delar och är avsedd för ytor med gångtrafik
och enstaka lätta fordon. Dessutom har den en låsmekanism
med han-/hondelar som ytterligare förenklar installationen.
Du väljer själv om du vill ansluta rännan till vertikalt- eller
horisontellt utlopp. Markrännorna är CE-märkta och uppfyller
belastningsklass A15, EN 1433; B125, EN 1433 samt C250.

BETONGBÄDD
Utför betongbädden och betongarbetena enligt ritningen
nedan, använd jordfuktig betong. Betongbädden kommer
att ge dig en stadig markränna i många år framöver. Vid en
belastning på mer än 1,5 ton lägg betongen till den lägsta
punkten på kanten av rännan.
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GOP MARKRÄNNAA15 GALVANISERAT STÅL

GOP MARKRÄNNA B125 GJUTJÄRN

1 ränna av polypropylenplast + 1 spaltgaller av
galvaniserat stål. Längd: 1 m. Bredd: 136 mm

1 ränna av polypropylenplast + 1 spaltgaller av
gjutjärn. Längd: 1 m. Bredd: 136 mm
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VERTIKALT UTLOPP
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OLIKA MÖJLIGHETER TILL ANSLUTNING
Med lättmonterade delar är det enkelt att göra många olika anslutningar med 90° vinkel (den orangefärgade delen
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SANDFÅNG

110 mm i diameter.

1. Gräv ett dike med anpassade mått (10 cm runt rännorna). Anpassa betongbädden
efter det önskade djupet.

2. Fastställ vilket utlopp som
skall användas och var det
skall läggas för att garantera
anslutningen till avloppsröret.

3. Knacka bort plasten i valt
utlopp och placera det önskade utlopps-/gavelbeslaget
i hålet.

4. De delar av rännan som
passar ihop genom låsmekanismen med han-/hondelar
måste läggas ovanpå betongbädden.

5. Vid behov kan den sista
delen av rännan kapas till
önskad längd.

6. Tryck ihop spaltgallret och
rännan.

7. Slå ned rännan med en
hammare för att få ett bra
fäste i betonggrunden.

8. Anslut rännan till utloppsröret. Förstärk betongfundamenten för att förhindra
att sidoväggarna rör sig i sidled. Avsluta med till exempel
en ytbeläggning av stenplattor.

SKRUVSET

Till galvaniserat stål
och gjutjärnsgaller.

HORISONTELLT UTLOPP/ÄNDSTYCKE

110 mm i diameter.

LÖVNÄT

Till vertikalutlopp.

GOP MARKRÄNNA C250

Markränna för bland annat
infarter med tyngre trafik.
Belastningsklass C250.
Se www.gop.se för tillbehör.

EN DEL AV
VÅRT STORA
SORTIMENT
Vårt trädgårdssortiment är bara en del av alla produkter vi
erbjuder. Vill du se mer av vad vi har att erbjuda för hem och
trädgård så hittar du några exempel här nedanför. Och vill du
se hela vårt sortiment av produkter för ett skönare uteliv är
du välkommen till www.gop.se

KANALPLAST

UTEGOLV

gop Multiglas är ett komplett kanaltakssystem

gop Woodlon är ett snyggt och så gott som

av slagtålig och isolerande kanalplast som ger ett

underhållsfritt utegolv i träkomposit, speciellt

behagligt ljusgenomsläpp till uterummet, altanen

utvecklat för skandinaviska förhållanden.

eller terrassen.

PLANA PLASTER

KORRUGERAD PLAST

Underhållsfria och slitstarka plaster som passar

Ett utmärkt val om du vill ha en öppen taklösning

en mängd mängd olika ändamål, till exempel

med mycket ljusinsläpp – exempelvis över altanen,

i lant- bruksmiljöer, som skyddsplast eller kan

carporten eller cykelskjulet.

användas för hobbybruk.

PLANA TAK

FUNDAMENTFORM

gop Skyroof är ett stilrent, ljust och modernt

gop Fundalite är en tidseffektiv fundamentform

utetak med rena linjer i fina proportioner.

för formsättning av balkar, plintar och grundsulor.

SKYDDSPRODUKTER
Med skyddsprodukter från gop skyddar du säkert
golv, väggar, fönster och dörrkarmar när du ska
bygga, måla och renovera.

All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att
på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet. | 2022

gop
FÖR ETT SKÖNARE UTELIV
I över 50 år har vi utvecklat produkter för ett skönare uteliv till
det skandinaviska hemmet och trädgården. Våra produkter hittas via återförsäljare inom byggvaruhandeln och är anpassade
efter vårt omväxlande nordiska klimat och miljö. Med smarta
material och konstruktioner gör vi det enkelt för dig att uppleva
mer. Oavsett om du är proffs, hemmasnickare eller livsnjutare.
Vårt jobb är att förvandla drömmar till verklighet. Dit de första
solstrålarna når på morgonen. Eller de sista på kvällen. Där det
går att gömma sig från vinden, regnet och mörkret. Vid muren,
under trädet eller uppe på höjden. Alla de här platserna och
tusen andra har vi sett framför oss när vi har tagit fram vårt
sortiment. Dessa platser finns där, det handlar bara om att hitta
dem och göra dem speciella. Och det har aldrig varit enklare.

www.gop.se

