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Patenteret sokkelrendesystem i miljøvenlige materialer 
og med gode vandførende egenskaber



CANYON 3.0™ sokkelrendesystem

Canyon 3.0™ 

Ny J-formet sokkelrende fremstillet i miljøvenlige 
materialer og med gode vandførende egenskaber

Canyon™ er Milfords patenterede og anerkendte sokkelrendesystem, som er udviklet i 
samarbejde med byggetekniske eksperter samt førende arkitekter og entreprenører. 

Canyon 3.0™ er den seneste generation af systemet, der er videreudviklet med fokus på at øge 
de vandførende egenskaber og på materialernes miljømæssige påvirkning. 

Som tidligere versioner opfylder Canyon 3.0™ naturligvis alle lovmæssige krav og anbefalinger i 
DS432:2020, samt fra SBi og Byg-Erfa.

Billeder fra SHIP, Aarhus Ø.

Den nye Canyon 3.0™
• Nyudviklet sokkelrende med gode  

vandførende egenskaber 

• Leveres med åben eller lukket bund

• Den lukkede rende har en volumen  
på ca. 10 liter vand pr. meter

• Alle plastdele produceres i  
genanvendelige materialer 

• Opfylder alle gældende krav og  
anbefalinger på området 

• Sikrer 150 mm synlig sokkel  
og niveaufri adgang

• Justerbare konsolpinde sikrer en bedre  
stabilisering ind mod soklen

• Nem at tilpasse og montere 
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Canyon 3.0 sokkelrende med stålrist
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Kvalitetsrende i 100% genbrugsplast

Rendeelementet i Canyon 3.0™ er fremstillet 
i 100% sort PP-genbrugsplast. Plasten, som 
produceres hos Letbek A/S, er et robust 
og bæredygtigt materiale, som mindsker 
CO2-aftrykket og som er meget egnet til 
genanvendelse. 

Canyon 3.0™ fås med både åben og lukket bund.

10 liter vand pr. meter
Med den nyudviklede J-form, har den lukkede 
sokkelrende en volumen på ca. 10 l vand pr. 
meter, og holder dermed soklen tør selv under 
kraftige regnskyl.

1000 (l) x b207 (b) x h250 (h) mm

Systemet klikkes let sammen og 
monteres uden brug af skruer.  Det 
giver en nemmere og hurtigere 
installation.

Nem montering
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Lamelriste der passer 
til dit projekt
Det er muligt at bestille pulverlakerede gitterriste 
i en hvilken som helst RAL-farve. Dermed bliver 
sokkelrenden til et unikt element, der kan sætte 
et helt særligt præg på bygningen eller forstærke 
projektets arkitektur.

Canyon 3.0™ leveres som 
standard med galvaniserede 
stålriste med en maske-
størrelse på 30x9 mm.

Trods sin enkelhed er dørprofilen en vigtig del af 
Canyon 3.0™ systemet. Dørprofiler kan leveres i 
ønskede mål og finish, og giver en flot overgang 
mellem sokkelrendens gitterrist og dørtrinnet. 

Matchende dørprofil

Ønskes det rustikke look, som corten stål 
bidrager med, anvendes RUS10 – en unik 
overfladebehandling, som ligner til forveksling 
både i farve og tekstur, men som er fuldstændig 
fri for de afsmitningsproblemer, der følger med 
corten stål.

Undgå afsmitning fra corten stål
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Endeplade

Når sokkelrendesystemet skal afsluttes, gøres 
brug af en endeplade, som lukker sokkelrenden 
af og gør det nemmere at etablere belægning 
ved siden af renden. Endepladen monteres med 
silikone og skubbes ned i renden for at holde 
den vandtæt. 

Afløbsstykke

Afløbsstykket bruges til tilslutning af den 
lukkede rende til afløbssystemet eller 
til gennemføring af nedløbsrør. Når der 
er boret hul i rendens bund, monteres 
afløbsstykket på undersiden af renden. 
Afløbsstykket er udviklet iht. DS 432:2020 
og passer til de almindeligt anvendte 
kloakrørsfittings. 

Justérbar konsol

Konsollerne bruges til at stabilisere renden 
og fungerer som støtte for gitterristen. De er 
forsynet med to justeringspinde, som sikrer en 
hurtig og stabil installation, selv når soklen er 
ujævn og hullet. 

Konsollen er formstøbt i genanvendt PE-plast, 
hvilket giver stor bæreevne og stabilitet. 
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Åben eller lukket bund?  
Hvilken sokkelrende passer til mit projekt? 

76

Canyon 3.0 med åben bund benyttes ved ét-plans bygninger, hvor 
vandet kan nedsive og ikke behøver at tilsluttes afløb. DS 432:2020

Canyon 3.0 med lukket bund benyttes ved etagebyggeri, hvor 
vandet skal opsamles og føres til afløb. DS 432:2020
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Fra genbrugsplast 
til sokkelrender
- og tilbage igen

Vores samarbejde med Letbek A/S

Milford har samarbejdet med Letbek A/S om udvikling 
og produktion af Canyon™ 3.0, der fremstilles i 100% 
genanvendt plast.

Aftalen omfatter, at alle plasticprodukter, der ikke længere 
kan anvendes, kan returneres til Letbek A/S, som renser 
og genbruger plasten til andre produkter. Den forventede 
levetid på Milford’s plastrender er min. 50 år, og når de 
endelig skal erstattes, kan de gamle render genbruges.

Ved at anvende regenereret plast nedsættes CO2-udslippet 
og miljøpåvirkningen betragteligt.

Image source: Letbek A/S
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CO2-beregninger for Canyon 3.0TM

Der er foretaget en Carbon Footprint Screening på alle de plastdele, der indgår i produktet.  
CO2-beregningerne inkluderer transport af materialer til producenten, fremstilling, emballering 
og klar til levering fra producentens lager. Beregningsmodellen og målemetoden er udarbejdet i 
samarbejde med MADE og FORCE Technology. 

Canyon 3.0 
plastelementer

Materiale
(kg CO2 eq.)

Emballage
(kg CO2 eq.)

Elektricitet
(kg CO2 eq.)

Transport
(kg CO2 eq.)

Total
(kg CO2 eq.)

Sokkelrende 0,950 0,119 0,868 0,289 2,226

Endestykke 0,055 0,006 0,047 0,004 0,112

Konsol 0,086

Bagplade 0,084 0,009 0,079 0,007 0,179

Afløbsstykke 0,060 0,007 0,055 0,002 0,122

3,96
CO2-aftryk

hvis fremstillet
i genanvendt stål

7,80
CO2-aftryk

hvis plasten var 
brændt af

11,35
CO2-aftryk

hvis fremstillet
i ny plast

19,67
CO2-aftryk

hvis fremstillet
i nyt stål

2,93
CO2-aftryk

for Canyon 3.0 i 
genbrugsplast

2,73
CO2-aftryk

for Canyon 3.0

kg CO2 eq.
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Krav og anbefalinger relateret til sokkelrender

• Sokkelrender, som tilføres regnvand fra facader fra bygninger i én 
etage, kan udføres uden tæt bund. DS 432:2020

• Sokkelrender, som tilføres regnvand fra facader fra bygninger i flere 
etager, udføres tætte og med afløb. Afløbet føres til nedsivning 
på grunden eller til regnvandssystemet via sandfangsbrønd. DS 
432:2020

Én etage

Flere etager

Fri sokkelhøjde • Sokkel og facade skal beskyttes mod fugtpåvirkning, hvorfor der 
bør være en fri sokkelhøjde på mindst 150 mm. SBi-anvisning 272

• Ved træbeklædte facader anbefales der fri sokkelhøjde på 200-
300mm. BYG-ERFA (19) 220818 

• Terrænet hæves tit langs hele facader med døre, så ramper 
undgås, og gulvets overside er i niveau med terrænet.  For at undgå 
opfugtning af sokkel, terrændæk og tilstødende bygningsdele bør 
der i de tilfælde etableres en sokkelrende langs soklen. BYG-ERFA 
(19) 220818

• Som alternativ til en rampeløsning kan bygningen placeres lavere i 
terrænet, når en sokkelrende/afløbsrende sikrer en fri sokkelhøjde på 
mindst 150mm.  BYG-ERFA (19) 220818

• For at undgå vandindtrængning til gulvkonstruktionen anbefales 
det, at betonoversiden i terrændækket ligger mindst 50mm over 
det udvendige terræn.  Afstanden måles fra oversiden af stenlaget i 
renden eller fra bunden af sokkelrenden. BYG-ERFA (19) 220818

• Riste over render bør være let aftagelige af hensyn til jævnlig 
oprensning, eftersyn og udskiftning af elastisk fuge under 
dørbundstykker samt udbedring af revner i sokkelpudsen.  
BYG-ERFA (19) 220818

• Maskestørrelsen i risten ved døråbninger bør ikke overstige 9 mm på 
den korteste led.

• Sokkelrender og afløbsrender kræver regelmæssigt – mindst årligt – 
tilsyn og oprensning. BYG-ERFA (19) 220818

Terrænhøjde

Gitterriste

Tilsyn og  
oprensning
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CANYON 3.0™ SOKKELRENDE indfrier alle de nye krav 
og anbefalinger

 Vandet kan ikke sive ned i undergrunden, men ledes i 
       stedet effektivt til afløb, hvorved DS436 overholdes. 

 Der er 150 mm fri sokkel, hvilket giver ventilation,  
       nem inspektion og reparation af både sokkel og  
       fuger under døre og vinduer.

 Rengøring er nemt og retablering ikke nødvendig.

LINJEDRÆN med helstøbt rende umuliggør inspektion 
af sokkel

 Renden dækker soklen og blokerer for ventilation,  
       inspektion og reparation

 Reglerne kan kun overholdes ved at etablere 150 mm  
      fri sokkel, synligt ovenover renden. En løsning, der af  
      de fleste opfattes som forgrimmende og uæstetisk.

ANDRE RENDESYSTEMER med rendesider af stål, plast 
eller beton lever heller ikke op til reglerne

 Er bunden åben, kan afstrømningen uhindret sive 
      ned langs soklen til omfangsdrænet, hvilket er i 
      modstrid med DS436.

 Når rendesiden dækker soklen, blokeres der for 
       affugtning, og inspektion/reparation forhindres.

FLISER PÅ HØJKANT er den gamle velkendte metode

Tillader nedsivning langs soklen og til omfangsdræn 
       Således ingen sikkerhed for overholdelse af DS436.

 Stenlaget dækker soklen, som ikke kan inspiceres og  
       ikke kan betegnes som ”fri sokkel”.

 Renden slammer til med tiden og eventuel rensning 
       eller retablering er både tidskrævende og bekostelig.

Hvorfor andre produkter og metoder fejler i forhold til 
de byggetekniske krav og anbefalinger
Kravene foreskriver blandt andet, at der skal være 150 mm fri sokkelkant samt at overflade- 
afstrømningen ikke må sive ned langs soklen, men skal ledes til afløb.
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Walgerholm 13-15, 3500 Værløse, Danmark  |  info@milford.dk   |  (+45) 44 97 10 99  |  www.milford.dk

We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe
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