
GUIDE – TILL DITT VAL AV TAKRÄNNOR I ALLA MATERIAL

PL ASTMO.SE

TAKRÄNNOR



Plastmo A/S huvudkontor ligger i Ringsted, Danmark. 
Plastmo A/S är marknadsledare i Danmark när det 
gäller takrännor och lätta taklösningar.

Plastmo A/S är en del av Plastmo Nordic divisionen, 
som driver verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, 
Finland och Polen. 

Plastmo Nordic divisionen omsätter för 250 milj. DKK 
och har 100 ansatta.

Plastmo A/S ägs av den internationella koncernen 
ACO, som omsätter för 5,3 md. DKK och är världs
ledande inom linjeavvattning.

Läs mer om oss på plastmo.se

OM PLASTMO



INNEHÅLL

Få en takrännelösning som passar ditt projekt.

Plastmo Takrännor finns i många material:

6PLAST
Robust och lång hållbarhet. Står emot luftförorening och kusters salthaltiga 
luft. Finns i många färger och ändrar inte utseende.

8ALUZINK
AluZink har ett blankt, lätt fläckigt uttryck, och en stark kärna av stål med en 
självläkande yta.
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4DESIGNAT FÖR DET SVENSKA KLIMATET

Översikt över alla delar i en komplett takrännelösning.

STÅL PLUS
Stål med en mörkgrå ytbeläggning, som förlänger takrännans livslängd. 
Liknar zink.

ZINK
Populär kvalitetslösning för både nya och gamla hus. Motstår alla klimat
förhållanden, och får en vacker patina.

KOPPAR
Exklusiv och klassisk lösning, som med åren får den karakteristiska gröna 
 färgen. Lång livslängd.

16SORTIMENT

MONTERINGSANVISNING I MITTUPPSLAGET



Designat för det svenska klimatet

4

15% STÖRRE    
VATTENKAPACITET
Du är bättre rustad mot framtidens stigande neder
börd med Plastmo Takrännor. De leder nämligen 
bort 15% mer regnvatten, än andra takrännor.  
Detta beror på en unik utformning, som rymmer 
mera vatten.

LÄTT ATT BYTA UT GAMLA  
TAKRÄNNOR
Du sparar tid och pengar på renoveringsprojektet
när du väljer Plastmo Takrännor. Som den enda på 
marknaden, ska takrännan nämligen monteras
med bakkanten först så du inte behöver bryta upp 
det nedersta av taket. Det kan inte bli lättare.

Se vår sortimentsöversikt längst bak i broschyren 
och sätt ihop delarna till din takrännelösning. Du 
kan också få hjälp av vår online produktguide på
plastmo.se/produkter/takrännor.

Plastmo Täckbygel 
döljer den gamla 
rännkroken.

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

TAKRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett 
materiallista till ditt 
takränneprojekt här:

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

TAKRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett 
materiallista till ditt 
takränneprojekt här:
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Designat för det svenska klimatet

TÄTA SKARVAR OCH ENKEL 
MONTERING MED LIM
Alla delar i vårt takrännesystem limmas ihop, för att 
få diskreta och täta skarvar. Efter fem årtionden 
hos husägare i Norden, har limmet visat sin slitstyr
ka, och det håller fortfarande. Du kan använda lim 
till alla material. Att montera takrännorna är dessut
om lätt, det går snabbt och ger dig extra säkerhet 
för att uppnå ett bra resultat. 
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Plastmo Takrännans speciella kännetecken är vulsten i takrännans 
framkant. Utöver att vulsten gör monteringen lättare ger den också  
takrännan extra styrka, stabilitet och en rak framkant.

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR
Vi levererar ett komplett takrännesystem med mas
sor av specialdelar, som passar precis till ditt pro
jekt. Våra skarvar är osynliga, som ger ett enkelt 
diskret uttryck. Du får ett elegant och estetiskt re
sultat, som är själen trogen i den bevaringsvärdiga 
byggnaden, eller som är visionen bakom det arki
tektritade nybyggeriet.

Se vår sortimentsöversikt längst bak i broschyren, 
och sätt ihop delarna till din takrännelösning. Du 
kan också få hjälp av vår online produktguide på 
plastmo.se/produkter/takrännor.

Plastmo har i över 50 år tillverkat 
takrännor för det nordiska klimatet. 
 Resultatet är ett komplett sortiment  
av hållbara och simpla lösningar, som 
ger dig unika fördelar. Oavsett om du 
 bygger nytt eller renoverar.



Plastmo Plast Takrännor har bevisat deras  

styrka i mer än ett halvt sekel. Plast påver kas 

inte av luftförorening eller salthaltig luft i  

kustområden.  

De är starka och stabila och håller i många år.
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PLAST TAKRÄNNOR
PLASTMO

VÄLJ MELLAN FLERA FÄRGER

Vit Ljusgrå Antracit Brun Svart



MILJÖ
Plastmo Plast Takrännor innehåller inte några mjukgörande
ämnen eller tungmetaller som är skadliga för miljön.  
Allt överflödigt material du får när du monterar eller byter ut 
en takränna kan du lämna till återvinning.

ETT GOTT RÅD
Ställ stegens ena ben upp mot en rännkrok när du monterar 
eller tar bort löv ur takrännan. På så vis undviker du att skada
plasttakrännan, som med åren blir mindre flexibel.

MATERIAL
Plasttakrännor är tillverkade av återanvändningsbar blyfri
styv polyvinylklorid som inte innehåller någon form av 
mjukgörare. Plast korroderar eller rostar inte och påver
kas inte av andra material. Därför kan plast användas till 
alla takkonstruktioner. Det speciella Plastmolimmet tränger 
in i plastrännan vilket gör limskarven extra stark och stabil.

VÄDER OCH VIND
Plast tål extremt låga temperaturer och klarar stora  
is och snöbelastningar – utan risk för frostsprängning.
Plast påverkas heller inte av luftförorening eller salthaltig 
luft. Därför kan du använda plast oberoende av var du bor.

SORTIMENT
Takrännorna finns i storlekarna 100, 125 och 150 mm. 
Stuprören finns i 75, 90 och 110 mm. Se översikten över 
vårt sortiment i schemat längst bak i broschyren eller på 
plastmo.se. Dessutom kan du i stort sett beställa vilken 
utformning som helst av specialdelar i plast.

LEVERANS OCH FÖRVARING
Takrännor och rör levereras oftast med ett spännband. 
Detta ska tas bort så fort som möjligt. Förvara aldrig  
inpackade takrännor och rör i direkt solljus.

GARANTI
Vi erbjuder 25 års garanti på plasttakrännor. Garantin 
omfattar produktions och materialfel som orsakar läcka
ge. Garantin omfattar inte någon form av följdskador.
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FAKTA



Aluzink har en blank och lätt fläckig yta som be

varas i många år. Det är en ekonomisk lösning

som har stålets styrka och ytbeläggningen i

aluminium och zink ökar motståndskraften  

mot korrosion. Samtidig har zinken också en  

förmåga att läka mindre skråmor på ytan.
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ALUZINK TAKRÄNNOR
PLASTMO

MATERIAL
AluZink takrännorna tillverkas av 0,7 mm kvalitetsstål be
lagd med aluzink. Takrännorna kombinerar stålets styrka 
med korrosionsskyddet från aluminium och zink. Takrän
norna är ytterst solida och lätta att montera och du kan 
utan problem ställa en stege mot takrännan utan att den 
deformerar eller går sönder. AluZink takrännor kan inte 
lödas ihop.

VÄDER OCH VIND
Står emot de största utmaningarna i svenskt väder.  
Användning i kustområden med saltmättad luft ökar  
risken för rost och förkortar takrännans livslängd.

SORTIMENT
Takrännorna finns i storlekarna 125 och 150 mm. 
Stuprören finns i 75 och 90 mm. Se översikten över vårt 
sortiment i schemat längst bak i broschyren eller på  
plastmo.se.
Dessutom kan vi tillverka specialdelar efter dina önskemål 
och mått. 

LEVERANS OCH FÖRVARING
Förvara takrännor och rör inomhus innan du monterar 
dem. På så vis minskar risken för att det bildas svartrost,
orsakat av kondensvatten i förpackningen. Om detta inte 
är möjligt avlägsnas transportemballaget från produkter
na som förvaras lodrätt på ett torrt ställe utan fysisk kon
takt med varandra.

GARANTI
Vi erbjuder 15 års garanti på aluzink takrännor. Garantin 
omfattar korrosionsskador som orsakar läckage, men 
omfattar inte någon form av följdskador. 
OBS: Du bör inte välja AluZink takrännor om du bor nära ku
sten. Läs mer om våra garantibestämmelser på Plastmo.se.

FAKTA

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

TAKRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett 
materiallista till ditt 
takränneprojekt här:
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Letar du efter en takränna som liknar zink och 

som passar bra till teglet på ditt hus?

Önskar du samtidigt stålets styrka och ett  

uttryck av gediget hantverk? Då kan Plastmos

Stål Plus Takrännor vara något för dig.  

De är desstuom ytbehandlade som gör dem 

motståndskraftiga mot både salt i kustområden 

och förorening.

10

STÅL PLUS TAKRÄNNOR
PLASTMO
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MATERIAL
Takrännorna tillverkas av 0,7 mm kvalitetsstål, belagt med en matt 
yta, som är en blandning av magnesium, aluminium och zink.
Det oxidskikt som bildas på ytan ger takrännorna ett unikt skydd mot 
korrosion. Samtidigt är ytbeläggningen självläkande vid skråmor och 
repor. Ytan blir lite mörkare grå med tiden. Du kan använda Plastmo 
lim för metall som även på Stål Plus ger täta och starka skarvar. Stål 
Plus Takrännan i stl. 125 mm kan också klickas fast med gummität
ning. Stål Plus takrännor kan inte lödas ihop.

VÄDER OCH VIND
Stål Plus takrännorna kan stå emot regn och blåst, sträng kyla och  
stora snömängder. Du kan använda takrännan oavsett var du bor. 
Det är bara vid extremt stor påverkan som t.ex. vid Västkusten att  
takrännornas livslängd kan förkortas.

SORTIMENT
Takrännorna finns i storlekarna 100, 125 och 150 mm. Stuprören 
finns i 75 och 90 mm. Se översikten över vårt sortiment i schemat 
längst bak i broschyren eller på plastmo.se. Dessutom kan vi tillverka 
specialdelar efter dina önskemål och mått. 

LEVERANS OCH FÖRVARING
Förvara takrännor och rör inomhus innan du monterar dem. På så vis 
minskar risken för att det bildas vitrost, orsakat av kondensvatten 
i förpackningen.
Kan de inte förvaras inomhus avlägsnas transportemballaget från  
produkterna som förvaras lodrätt på ett torrt ställe utan fysisk kontakt 
med varandra.

GARANTI
Vi erbjuder 25 års garanti på våra Stål Plus takrännor. Garantin omfat
tar korrosionsskador som orsakar läckage, men omfattar inte någon 
form av följdskador.
OBS: Du bör inte välja ståltakrännor om du bor nära kusten. Läs mer 
om våra garantibestämmelser på Plastmo.se.

MILJÖ
Vi använder inte krom 3 eller 6 vid tillverkningen av våra stål takrännor.

FAKTA

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

TAKRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett 
materiallista till ditt 
takränneprojekt här:



Zink får med tiden en vacker patina, som mån

ga husägare efterfrågar både till renovering 

och nybyggeri. De fulländar ett elegant helhets

intryck och signalerar kvalitet. Samtidigt är zink 

ett mycket väderbeständigt material, som 

motstår alla klimatförhållanden.

ZINK TAKRÄNNOR
PLASTMO

VÄLJ MELLAN 2 VARIANTER

12

Zink Arkitekt
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DUBBEL RÖRBÖJ – KNÄ
Då plåtslagare gjorde rörböjar, var skarvarna 90
grader. Du kan beställa dubbel rörböj efter dina
önskemål och mått, om du t.ex. ska renovera en
bevaringsvärdig byggnad.

MATERIAL
Våra zink takrännor tillverkas av massiv 0,7 mm titanzink. Zinken är vid tillverkningen skinande blank men 
får med tiden den gråaktiga matta patinan. Det är påverkningen av luft och vatten som naturligt skapar 
den gråa färgen, som också fungerar som ett beskyddande skikt. Om takrännan har vitrost ska du inte 
vara orolig – slutresultatet är samma patina. Det kan uppstå mörka fläckar på zinkens yta under monte
ringen eller några av delarna kan vara mera matta i färgen. De mörka fläckarna och det matta ytskiktet 
betyder bara att patineringen har börjat. Du kan använda Plastmo lim för metall som även på zink ger 
täta och starka skarvar. Systemet kan också lödas ihop på traditionellt sätt om man så önskar.

VÄDER OCH VIND
Zink står emot extrema klimatförhållanden och våldsamma oväder. Salt luft i kustområden och lättare föro
rening är inte något problem. Bör dock inte användas på hus som ligger närmare än 1 km från Västkusten.

SORTIMENT
Takrännorna finns i storlekarna 100, 125 och 150 mm. Den specialdesignade Arkitekt Takrännan finns i 
kvartrund. Stuprören finns i 75 och 90 mm. Se översikten över vårt sortiment i schemat längst bak i 
broschyren eller på plastmo.se. Dessutom kan vi tillverka specialdelar som t.ex. dubbel rörböj – knä, helt
efter dina önskemål och mått. 

LEVERANS OCH FÖRVARING
Zink är ett mjukt material och ska skyddas noggrant vid transport, speciellt om delarna inte längre är i 
originalförpackningarna. Förvara takrännor och rör inomhus innan du monterar dem. På så sätt minskar
risken för att det bildas vitrost, orsakat av kondensvatten i förpackningen. Om detta inte är möjligt 
avlägsnas transportemballaget från produkterna som förvaras lodrätt på ett torrt ställe utan fysisk  
kontakt med varandra.

GARANTI
Vi erbjuder 25 års garanti på zink takrännor. Garantin omfattar korrosionsskador som orsakar läckage, 
men omfattar inte någon form av följdskador. 
OBS: Du bör inte välja Zink takrännor om du bor nära Västkusten. Läs mer om våra garantibestämmelser 
på Plastmo.se.

MILJÖ
Vi använder inte krom 3 eller 6 vid tillverkningen av våra zink takrännor.

ETT GOTT RÅD
Ställ stegens ena ben upp mot en rännkrok när du monterar eller tar bort löv ur takrännan. På så vis  
undviker du att skada zinken, som är ett relativt mjukt material.

ARKITEKT TAKRÄNNA I ZINK
Hus utan uthäng får en vacker av
slutning med den specialdesigna
de Arkitekt Takrännan i zink.

FAKTA



Koppar är exklusiv och unik. Den får med ti

den en mycket vacker grön färg. Den gröna

ytan ger dessutom kopparn bra skydd och

en lång livslängd. Därför är också kopparn

väderbeständig och kan sättas upp överallt.
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KOPPAR TAKRÄNNOR
PLASTMO

MATERIAL
Våra koppar takrännor tillverkas av massiv koppar. De är vid tillverkningen skinande blan
ka men får relativt fort en mörkfärgad patina, som är ett skyddande skikt mot korrosion.
Efter några år blir den mörka färgen grön. Hur snabbt färgen ändras beror på klimat,  
miljö och delarna i takrännelösningen. Men slutresultatet är en likartad vacker grön färg. 
Det kan uppstå mörka fläckar på kopparens yta under monteringen och några av delarna 
kan vid leveransen vara mera matta i färgen. De mörka fläckarna och det matta ytskiktet 
betyder bara att patineringen har börjat. Du kan använda Plastmo lim för metall, som 
också på koppar ger täta och starka skarvar. Systemet kan också lödas ihop på tradi
tionellt sätt, om man så önskar.

VÄDER OCH VIND
Koppar står emot extrema klimatförhållanden och våldsamma oväder. Salt luft i kustom
råden och lättare förorening är inte något problem. Bör inte användas på hus som ligger 
närmare än 1 km från Västkusten.

SORTIMENT
Takrännorna finns i storlek 150 mm. Stuprören finns i 90 mm. Se översikten över vårt 
sortiment i schemat längst bak i broschyren eller på plastmo.se.

LEVERANS OCH FÖRVARING
Ta ut koppar takrännorna ur transportemballaget så fort du har mottagit dem. Förvara 
takrännor och rör inomhus, innan du monterar dem. På så vis minskar risken för att kon
densvatten i förpackningen gör delar av ytan fläckig. Kan de inte vara inomhus, så förva
ra dem torrt och lodrätt, utan fysisk kontakt med varandra.

GARANTI
Vi erbjuder 25 års garanti på koppar takrännor. Garantin omfattar korrosionsskador som 
orsakar läckage, men omfattar inte någon form av följdskador.
OBSERVERA: Du bör inte välja Koppar takrännor om du bor nära Västkusten. Läs mer om 
våra garantibestämmelser på Plastmo.se.

ETT GOTT RÅD
Ställ stegens ena ben upp mot en rännkrok när du monterar eller tar bort löv ur takrän
nan. På så vis undviker du att skada kopparn, som är ett relativt mjukt material.

FAKTA
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KOPPAR ÅLDRAS MED STIL
Det är den vackra gröna färgen som får många 
till att välja koppar. Redan efter några få år bör
jar kopparn att få den karakteristiska patinan.

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

TAKRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett 
materiallista till ditt 
takränneprojekt här:



Vårt standardprogram täcker de flesta behov.
Om du inte hittar en lösning som passar dina 
behov, tillverkar vi gärna skräddarsydda spe
cialdetaljer. Tänk dock på att en standardlös
ning alltid är billigare än en speciallösning.  
Använd onlineverktyget på plastmo.se, eller 
kontakta kundservice om du undrar över något.
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SORTIMENT SPECIALDETALJER
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FYLL I DIN BESTÄLLNING HÄR
– och ta med den till din lokala byggmarknad.

Material Plast AluZink Stål Plus Zink Zink  
arkitekt Koppar

Färg Vit Ljusgrå Antracit Brun Svart

Stl. 100
Stl. 125
Stl. 150
Ø75 mm
Ø90 mm
Ø110 mm

= Fås inte



Storlekarna på systemen är anpassade till olika hustyper. En 100 mm ränna monteras på 
mindre byggnader som fritidshus, terrass och uterumstak. 125 mm används till tradi
tionella bostadshus. 150 mm monteras på större byggnader som hyreshus, lager och indu
strilokaler. För att vara säker på att man har den avvattningskapacitet man  behöver, an
vänds uträkningarna nedan.

DITT HUS

Behövs expansionstappstycke/expansionsstycke?
Plast, AluZink, Stål Plus, Zink och Koppar rör sig en aning när temperaturen varierar. Därför 
ska expansionstappstycke och/eller expansionsstycke användas vid dessa tillfällen:

A

B

Avvattningsarea

Måttschema – takränna

Storlek  Bredd Höjd
100 102 64
125 120 72
150 144 87

H

B

Planering av ditt system 
Beräkna först arean på taket 
(avvattningsarea: A x B) och bestäm 
stuprörets placering.

Kontrollera avvattningskapaciteten
I tabellen kan du avläsa systemets avvattningskapacitet beroende på stuprörets placering. 
Är avvattningsarean större än uppgifterna i tabel len kan ett extra stuprör monteras. På detta 
sätt ökas avvattningskapaciteten. Kom ihåg att planera avloppsmöjligheter till alla stuprör. 

RÄTT SYSTEM TILL

Rördimensioner
Storlek på  
takränna

Plast  
Ljusgrå, vit, antracit, brun, svart AluZink Stål Plus Zink Arkitekt

Zink Koppar

Ø75 Ø90 Ø110 Ø75 Ø90 Ø75 Ø90 Ø75 Ø90 Ø75 Ø90

100 • • • •
125 • • • • • • • • • •
150 • • • • • • • • • •

Lägg märke till att takrännestorlekarna i ovanstående tillfälle kan kombineras med olika dimensioner på stuprören.

Är det mer än 18 m mellan stuprören 
monteras det alltid ett expansionsstycke mellan stuprören.

Är det mer än 36 meter mellan stuprören monteras det alltid ett 
expansionsstycke mellan stuprören.

Är det mer än 72 meter mellan stuprören monteras det alltid ett 
expansionsstycke mellan stuprören.

Är det mer än 8 m mellan två rännvinklar  
monteras alltid ett expansionsstycke mellan rännvinklarna.

Är det mer än 16 m mellan två rännvinklar  
monteras alltid ett expansionsstycke mellan rännvinklarna.

Är det mer än 32 m mellan två rännvinklar  
monteras alltid ett expansionsstycke mellan rännvinklarna.

Expansionstappstycke

Om takrännan är mer än 18 m 
monteras alltid expansionstapp stycke vid alla stuprör.

Om takrännan är mer än 36 m 
monteras alltid expansionstapp stycke vid alla stuprör.

Om takrännan är mer än 72 m monteras alltid 
expansionstapp stycke vid alla stuprör.

Är det takränna runt om hela huset 
monteras alltid expansions tappstycke vid alla stuprör.

Är det takränna runt om hela huset 
monteras alltid expansions tapp stycke vid alla stuprör.

Är det takränna runt om hela huset 
monteras alltid expansions tapp stycke vid alla stuprör.

Takrännor i Plast
över 18 m långa

Takrännor i Zink och Koppar 
över 36 m

Takrännor i AluZink och Stål 
Plus över 72 m långa

Takrännor i Plast
runt om hela huset

Takrännor i Zink och Koppar 
runt om hela huset

Takrännor i AluZink och Stål 
Plus runt om huset

Se Plastmo.se för ytterligare 
information om expansion i 
takrännor och stuprör.

Expansionsstycke Expansionsstycke 
(utan genomströmning) (med genomströmning)

  Takrännor   Stuprör

Stuprörets  Avvattnings   Avvattnings 
placering  area (m2)   area (m2) 
 100 125 150 Ø75 Ø90 Ø110

Placering A 128 200 295 180 289 530

Placering B 85 128 195 150 235 408

Placering C 64 95 148 126 200 365

Placering C

Placering B

Placering A

Ovanstående är beräknat av förväntat regn i 2030.

         Tagrender                 Nedløbsrør

Nedløbsrørets       Afvandingsområde (m2)        Afvandingsområde(m2) 
 
 10 11 12 Ø75 Ø90 Ø110

Placering A 128 200 295 180 289 530

Placering B 85 128 195 150 235 408

Placering C 64 95 148 126 200 365
Placering C

Placering B

Placering A

placering
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Produkt Illustration Kommentarer Plast Metaller Koppar Antal

1   Takränna Finns i Zink (3 m), Plast, AluZink, Stål Plus (3 och 6 m), Koppar (3 m). • • •

2   Skarvstycke För skarvning av takrännor. • • •

2a   
 Skarvstycke 
med gummitätning

Endast i Stål Plus och AluZink. För skarvning av stl. 125 mm takrännor. •

3   Tappstycke Monteras vid övergång mellan takränna och stuprör. Kom ihåg kopplingsrör! • • •

3a   
 Tappstycke  
med gummitätning

Endast i Stål Plus och AluZink. Monteras vid övergång mellan takränna  
(stl. 125 mm och stuprör (stl. ø75 mm). •

4   Expansionstappstycke Se tabellen på s. 17. • • •

5   Ränngavel Passar till takrännans båda ändar. Höger/vänster till arkitekt takrännan. • • •

6   Rännvinkel 90gr – ytterhörn
Integrerat skarvstycke i följande rännvinklar: Alla storlekar i plast. I Zink och AluZink 
storlek 125 mm. I Stål Plus storlek 100 mm och 125 mm.  
Övriga rännvinklar kräver två skarvstycken.

• • •

6a   
 Rännvinkel 90gr – ytterhörn 
med gummitätning

Endast i Stål Plus och AluZink i stl. 125 mm. Med integrerat skarvstycke. •

7   Rännvinkel 90gr – innerhörn
Integrerat skarvstycke i följande rännvinklar: Alla storlekar i plast. I Zink och AluZink 
storlek 125 mm. I Stål Plus storlek 100 mm och 125 mm.  
Övriga rännvinklar kräver två skarvstycken.

• • •

7a  
  Rännvinkel 90 gr  
– innerhörn med gummitätning Endast i Stål Plus och AluZink i stl. 125 mm. Med integrerat skarvstycke. •

8   Konsolkrok plast Monteras på lodrät takfotbräda. Max 600 mm avstånd. •

9   Kil för konsolkrok 18° eller 27°. Vid montering av konsolkrok på sned takfotbräda. •

10   Konsolkrok galv. Monteras på lodrät takfotbräda. • •

11   Konsolkrok 20° Monteras på sned takfotbräda. • •

12   Konsolkrok 27° galv. Monteras på sned takfotbräda. • •

13   Rännkrok kort
Skaftlängd 190 mm. Bockas och monteras under taktäckning.  
1/4 rund för Arkitekt Takrännan. • • •

14   Rännkrok lång Skaftlängd 315 mm. • •

14a   Skruvar Monteringsskruv till konsol/rännkrok. • • •

15   Rännhållare för äldre krok Monteras på gamla rännkrokar i stället för existerande fjäder. •

16   Täckbygel för äldre krok
Till montering utanpå existerande rännkrokar med fjäder, eller Plastmo  
rännkrokar. • •

17   Stuprör
Finns i Plast, Zink, AluZink, Stål Plus och Koppar i 3 m. Zink och Koppar  
– 3 m med muff. Kom ihåg ev.  kopplingsrör. • • •

18   Rörböj
Monteras mellan tappstycke och stuprör. Man behöver alltid 2 rörböjar.  
Räkna med lite extra stuprör till insättning mellan rörböjarna. • • •

19   Kopplingsrör
Används när två rör skall skarvas, och när stupröret monteras direkt  
på tappstycket. • • •
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Produkt Illustration Kommentarer Plast Metaller Koppar Antal

20   Grenrör Används vid gemensamt stuprör från flera system. • • •

21   Skjutbart rör Används som övergång från nedlopp till brunn. • • •

22   Utkastare Används när stupröret ej ansluts till markavlopp. • • •

23   Brunnfläns Ø150 mm. Till cementkloakrör. • • •

24   Brunnfläns Ø130 mm. Till PVC kloakrörmuff. • • •

25   Rörsvep Passar alla väggar. 2 svep/förpackning. •

26   Rörsvep galv. mur Slås in i muren. Galvaniserad. Monteras med 2 m:s avstånd. • •

27   Rörsvep galv. trä Skruvas fast i muren/väggen. Galvaniserad. Monteras med 2 m:s avstånd. • • •

28   Lim för takränna 150 ml Används till plasttakrännor. •

29   Lim för takränna 100 ml Används till metalltakrännor. • •

30   Lim för takränna 290 ml Används till metalltakrännor. • •

31   Rännkroksböjare För platsanpassad bockning av rännkrok. • • •

32   In/utvändig rännvinkel 45 gr. Till alla material och storlekar används 2 skarvstycken per vinkel. • • •

33   Tappstycke, justerbart Monteras vid övergång till stuprör. Tappstycke med justerbar vinkel (0–75°). •

34   Expansionsstycke Se tabellen på s. 17.  •

34a    Expansionsstycke  
med genomströmning

Se tabellen på s. 17. • •

35   Lövfångare Monteras i tappstycket. Kan användas till alla typer av material. • • •

36   Nivåavlopp för tunna För uppsamling av vatten i tunna. Passar 75 mm rör. • • •

37   Vattenavledare För uppsamling av vatten i tunna. • • •

38   Renstratt – standard Monteras direkt på 110 mm rör. Tillbehör: Muffar för olika dimensioner. •

39   Takfotsbeslag C135 105 gr.
Skapar en övergång mellan takfot och takränna. Fås i längden 2 m, i färgerna 
ljusgrå, vit och antracit. Passar till alla undertak och takrännematerial. •

40   Takfotsbeslag C55 125 gr.
Skapar en övergång mellan takfot och takränna. Fås i längden 2 m, i färgerna 
ljusgrå, vit och antracit. Passar till alla undertak och takrännematerial. •

42   Plastmo Wipes Servetter till avfettning av metallytor. • •

43   Dubbel rörböj, knä Används som övergång från tappstycke till stuprör. • • •

44   Justerbart beslag Beslag till konsol i stl. 100 mm och 125 mm. •
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PLASTMO TAKSYSTEM

LINJEAVVATTNING

DET FALLER MER OCH MER NEDERBÖRD…
VI HJÄLPER DIG MED ATT LEDA BORT VATTNET – SÄKERT OCH EFFEKTIVT!

Avvattningslösningar från Plastmo

PLASTMO TAKRÄNNESYSTEM
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