
Canyon 3.0™
Unikt 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, hvor Canyon sokkelrendesystemet er anvendt.

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 sokkelen

• Nem at tilpasse og montere 

Canyon 3.0 med sort gitterrist
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Nyhed |  Kvalitetsrende i 100% genbrugsplast

Rendeelementet i Canyon 3.0™ er fremstillet 
i 100% sort genbrugsplast (PP). Plasten, som 
produceres hos Letbek A/S, er et robust og 
bæredygtigt materiale, som mindsker CO2-
aftrykket og er meget egnet til genanvendelse.
Systemet klikkes nemt sammen og monteres 
helt uden brug af skruer.

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 renden 
vandtæt. 

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.
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Justerbar 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. 

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

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.
 
Tilslutningsstudsen på Ø110 mm passer til 
de almindeligt anvendte kloakrørsfittings. 
Afløbsstykket kan også bruges til 
gennemføring af nedløbsrør i op til 
Ø90 mm, hvilket gør det muligt at føre 
regnvandsledninger under sokkelrenden og 
dermed placere regnvandsbrønden et sted, 
hvor den ikke skaber problemer i forhold til 
renden. 

Afløbsstykket er udviklet iht. DS 432:2020. 

250x207x1000 mm

Canyon 3.0 med sort 
gitterrist i pulverlakeret stål
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Undgå afsmitning med RUS10 pulverlakering

Cortenstål er fortsat et populært materiale, men det er ikke en optimal 
         løsning til riste, da den rustne overflade smitter af i vådt vejr. Rusten kan 
                  trække ud og misfarve den omkringliggende overfladebelægning eller 
                           følge med fodtøj ind i bygningen.
 
                                               Milford har derfor udviklet RUS10 – en unik overflade-
                                                         behandling, som til forveksling ligner cortenstål 
                                                                  både i farve og tekstur - men som er fuldstændig 
                                                                            fri for de problemer, der følger med cortenstål. 
                                                                                          
                                                                                                            Bestil en prøve og se det selv!

Lamelriste der passer til dit projekt

Canyon 3.0™ leveres som standard med 
galvaniserede stålriste med en maskestørrelse 
på 30x9 mm, men 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.

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% genbrugsplast. 

Aftalen omfatter, at alle plasticprodukter, der 
ikke længere kan anvendes, kan returneres til 
Letbek A/S, som renser og genbruger plasten 
til andre produkter.

Der er foretaget en fuldt dokumenteret Carbon 
Footprint Screening på Canyon 3.0™, som 
beregner den samlede CO2-udledning ved 
produktion og transport af produktet. 

Image source: Letbek A/S
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Walgerholm 13-15, 3500 Værløse, Danmark     info@milford.dk     (+45) 44 97 10 99     www.milford.dk

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