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Takrenner



Generelt

Dimensjonering
Takrenner og nedløp skal dimensjoneres etter de 
vannmengder som skal transporteres bort. Med stadig 
økende styrtregnmengder over hele landet er det viktig 
at man tar hensyn til dette ved dimensjonering. Med 125 
mm renne og 88 mm nedløp kan man dekke opptil 150 m2 
takflate per nedløp. 

Fall
Nedløpsrør bør plasseres ved husets hjørner og der det 
er mest hensiktsmessig å få ledet vannet bort. Som oftest 
ønsker man vannet ledet til terreng via en utkaster slik at man 
får det ut fra veggen. Det anbefales mellom 2-5 mm fall pr 
meter renne. Man må påse at rennen ikke kommer for høyt 
slik at den blir ekstra utsatt for snøras, og heller ikke for lavt 
slik at regnet går over rennen. Man må også ta hensyn til at 
forkantbordbeslaget dekker fra takfoten og ned i rennen. 

Skjøting av renner 
Renner kan skjøtes på to måter. Enten ved bruk av 
skjøtestykker hvor rennene monteres med en 5 mm glippe, 
og skjøtestykke monteres utenpå. Eller man kan legge de 
om hverandre. Svulstene tres da i hverandre, og kanten som 
er knekt bak lukkes opp mens rennene kneppes sammen. 
Så brettes kanten tilbake og låser rennen sammen. Benytt 10 
cm omlegg og silikon i disse skjøtene.

Montering av nedløp 
Nedløpsrørene er falset for å gi en penest mulig 
sammenføyning. Det kreves en falset ende for 
sammenføyning med bend og utkast. Når man kutter til røret 
fra gesims-utstikk og inn til veggen, skal røret være 11 cm 
kortere enn avstanden fra nivået der man fester rennekroken 
til nivået der man fester nedløpsklammeret. Er gesims-
utstikket fra kledning til fremside forkantbord f eks. 90 cm blir 
altså røret til innstikk 79 cm.



Monteringshøyde

Monteringshøyde
De forskjellige krokene gir mulighet for forskjellig 
monteringshøyde av takrennen. Det kan være vanskelig med 
forenklet undertak å få feste for kassekrok i riktig høyde på 
forkantbordet. Her kan man bruke kassekrok kort variant, så 
vil man få kroken 2 cm høyere enn med bruk av tradisjonell 
kassekrok.

Har man skråstilt forkantbord anbefales kassekrok lang. 
Denne bøyes med fall og etter takvinkel, og festes oppe på 
takfoten.  

Et tips er å legge ut krokene som vist på bildet under, måle 
ut fallet på krokene og merke disse. Man justerer vinkelen på 
spesialtangen, så bøyes krokene til. 

BøyeverktøyKroker



Montering

Hjørne
Ved montering av innvendig hjørne monteres en krok på 
selve vinkelen før man legger vinkelen på plass i kroken som 
allerede er montert på forkantbordet. Skru fast krokene og 
stram hjørnevinkelen på plass i krokene. 

Avstand
Monter opp resten av krokene. Det monteres vanligvis én krok 
på hver sperre (c/c 60cm). Skru fast krokene etter snoren og 
brett fliken for rennefeste opp. 

Fall
Monter kroken i andre enden slik at man oppnår 2-5 mm fall 
pr. meter renne. Snorslå øverste skruen mellom krokene. 
Kontroller streken med vater slik at ønsket fall er oppnådd før 
man monterer resten av krokene. 

Start
Start med første krok ca 10 cm fra vindski. Denne monteres 
som laveste krok hvis man ønsker nedløpet i denne enden. 
Kroken skrus fast med 2 skruer i forkantbord og fliken for 
rennefeste brettes opp. 
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Endestykke
Endestykkene er universale og man klipper vekk den 
vulsten man ikke trenger. Endestykket bankes forsiktig innpå 
takrennen. Endestykket har gummipakning. 

Avslutning
Det anbefales at rennen avsluttes 15-20 mm fra vindskibordet. 
Da vil fuktighet tørke opp, og det vil være mulighet for å male 
bak renneenden. 

Skjøter
Ved skjøting holdes det en glippe på ca 5 mm mellom rennene. 
Skjøtestykket hukes på bakkanten av takrennen og klipses over 
svulsten i forkant. Skjøtestykket har gummipakning. For ekstra 
sikkerhet kan man også legge silikon eller lignende masse i 
pakningen før man presser skjøtestykket på plass. Pass på at 
det er fall rundt hjørnet. Kapp takrennene med baufil, unngå 
verktøy som lager varmgang i materialet.

Tilpasning
Renner kappes til og legges oppi krokene. Samtlige blikktunger 
brettes på plass. Innvendige og utvendige hjørner monteres 
med skjøtestykker. Pass på at det er fall rundt hjørnet. Kapp 
takrennene med baufil, unngå verktøy som lager varmgang i 
materialet.
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Falser
For å få en jevn og stabil sammenføyning skjøtes våre rør 
med en innfalsing i enden. Våre nedløpsrør kommer i både 1 
og 3 meters lengde. Bestill alltid nedløp slik at man beregner 
falsede ender, både på innstikkrør og på nedløp, hvis dette 
skal skjøtes eller avsluttes med utkaster. 

Bordtakbeslag
Monter forkantbordbeslag. Sørg for at det er brettet inn i enden 
slik at alt vann ender oppe i rennen. 

Løvrist
Monter løvrist over hullet. Denne legges inni rennen i 
senter over nedløpshullet og bøyes rundt vulsten utvendig. 
Bordtakbeslaget kan i noen tilfeller måtte klippes til over 
løvristen.

Hull til nedløp
Lag hull til nedløp i samme dimensjon som nedløpsrør. 
Nedløpskummens forkant stikkes inn under vulst, brettes rundt 
rennen og opp i bakkant. Hold kummen godt på plass mens de 
tre utstansede leppene bøyes ned til de låser nedløpskummen 
i posisjon. 
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Nedløp
Monter øverste nedløpsklammer på veggen ca 10 cm nedenfor 
skjøten. Mål avstanden mellom bendene og legg til 12 cm. Kapp 
til røret med fals i den ene enden og monter dette sammen. 
Vi anbefaler maks 3 m mellom klammer for nedløp. Nedløpet 
avsluttes med et utkast mot terreng.
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Kile
Nedløpsklammeret lukkes rundt nedløpsrøret og sikres med en 
klammerkile. 
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Renneskjøt

Nedløpsklammer

Rennekrok lang

Nedløpskum

Rennevinkel innvendig

Utkaster 60

Kassekrok

Bend 60

Rennevinkel utvendig

Grenrør

Kassekrok kort

Nedløpsrør 3m

Overligger

Løvrist

Endelokk

Nedløpsrør 1m

Tilbehør
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