
Mataki Takrenner
Komplett takrennesystem i stål for alle typer skrå tak
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 Mataki Takrenner 

•  Takrenner i stål til alle typer skrå tak
• 125 mm renner med 88 mm nedløp
• 4 forskjellige rennekroker
• Leveres i sort, hvit og silver. 

 Mataki Takrenner er et komplett takrennesystem i 
stål for alle typer skrå tak. Systemet følger europeisk 
standard med nedløp på 88 mm. Våre 88 mm nedløp 
dekker opptil 150 m² takfl ate. Mataki Takrennesystem 
er dermed tilpasset større takfl ater og fremtidens 
klima, med mer ekstremvær og større mengder 
styrtregn. 

Våre takrenner, nedløp og tilbehør er laget av stål som 
er varmgalvanisert med 275 g sink/m². Overfl atene 
er lakkert med slitesterk polyuretane lakk. Stål er 
velegnet som materiale for takrenner, og gjør de sterke 
og motstandsdyktige mot vær og vind. 

Våre nedløpsrør kommer med falsede ender for best mulig 
passform. Dette gjør skjøting av nedløpsrør enkelt og sikkert. 
Våre nedløpsrør leveres i både 1 og 3 m lengde.

Falsede nedløp
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Våre nedløpsrør kommer med falsede ender for best mulig 
passform. Dette gjør skjøting av nedløpsrør enkelt og sikkert. 
Våre nedløpsrør leveres i både 1 og 3 m lengde.

Falsede nedløpNedløp tilpasset økt 
mengde nedbør
Med økte mengder nedbør og styrtregn, og stadig mer 
ekstremt vær ser man oftere at nedløpet ikke klarer å ta unna 
vannmengden og at vannet fosser over takrennen. 

I vårt system får du 88 mm nedløp, og disse er bedre tilpasset 
økte nedbørsmengder. Mataki Takrennesystem gjør at taket og 
huset er bedre rustet for fremtidens vær.
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 Mataki Takrenner brukes for å lede bort vann på alle 
typer skrå tak. Våre takrenner kan brukes til alle typer tak, 
enten det dekket med takshingel, takstein eller takpanner. 
Mataki Takrennesystem er tilpasset fremtidens klima med 
økte mengder nedbør, og større takfl ater. Enkel og rask 
montering med tilpassede deler og tilbehør. 

Systemoversikt

1.  Endelokk 
2.  Takrennekrok lang 
3.  Kassekrok 
4.  Kassekrok kort 
5. Rennekrok
6.  Renneskjøt 
7.  Rennevinkel innvendig 

8. Takrenne
9.  Overligger 
10.  Nedløpskum 
11.  Rennevinkel utvendig 
12.  Nedløpsrør 1m 
13.  Bend 60 
14.  Grenrør 

15.  Nedløpsrør 3m 
16.  Nedløpsklammer 
17.  Nedløpsklammer  med labb
18.  Nedløpsklammer  med stift
19.  Utkaster 60 
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Se komplett tilbehørsoversikt på mataki.no
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