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CANYON 3.0 m. åben rende

100% RECYCLED
PLASTIC

Produkt
J-formet sokkelrende i 100% genbrugsplast med perforeret bund, 
som lader vandet nedsive og derfor ikke behøves at føres til afløb. 

Rendehøjde: 250 mm. Bredde: 207 mm. Længde: 1000 mm. 

Konsol i formstøbt 100% genbrugsplast. Installeres pr. 0,5 m for 
ekstra stabilitet. Inkl. 2 justeringspinde (30 mm). 

Rist i galvaniseret stål med forstærket kant. Opfylder alle krav 
til maskestørrelser og er velegnet til kørestol. Kan pulverlakeres i 
valgfrie RAL-farver. 

Anvendelse
Ideel til montering rundt om étplansbygninger, hvor der er krav 
om niveaufri adgang, men hvor vandet ikke behøver at ledes til 
afløb. De anbefalede 150mm synlig sokkel bibeholdes, så både 
fuger og sokkel kan inspiceres og evt. repareres, og gitterristen 
sørger for et minimalt opsprøjt på facaden. 

Tilbehør
• MRC1523/ES Justérbart endestykke til sokkelrende i 100% 

genbrugsplast. 

• MRC/AZ Dørprofil til afslutning mellem rende og dør. Kontakt 
Milford for mere information om vores standardstørrelser. 
Kan også bestilles efter specialmål. 

• MRC1523/AC Konsol i 100% genbrugsplast inkl. 
justeringspinde (30 mm).

Installation
Renderne klikkes let sammen og kan evt. tætnes med silikone. 

Konsollerne klikkes derefter i renden; de giver støtte til risten og 
øger stabiliteten igennem hele systemet. 

Risten klikkes let af og på rendesystemet, så sokkelrenden er let 
tilgængelig ved rengøring og vedligeholdelse. 

CAD tegninger og installationsvejledning fås ved at kontakte 
Milford. 

Vare nr. Produktbeskrivelse Dimensioner (mm)

MRC1523/100A/S
CANYON 3.0™ sokkelren-
de inkl. 1 stk riste og 2 stk 
plastkonsoller 

Sokkelrende: 250×207×1000 
Rist: Længde 1000 
Maskestørrelse 30x9 
Konsol: 224x220x40

MRC1523/100A Sokkelrende i genbrugs-PP 250×207×1000 

MRC1523/AC Konsol i genbrugs-HDPE 224x220x40

MRC1523/ES Endeplade i genbrugs-PP 250x250x10

MRC2020/R/S Gitterrist i galv. stål 998x186x25 
Maskestørrelse: 30x9 

MRC/AZ Dørprofil i alu-zink Standardlængde 2000
Kan bestilles efter specialmål
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