CANYON™ 1.0 og 2.0
sokkelrennesystemer
– beskytte fasaden mot fuktskader og sikre trinnfri adgang
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CANYON™ sokkelrennesystemer

Hva er en sokkelrenne?
Sokkelrenner brukes til å beskytte fasaden mot fuktskader og samtidig å sikre trinnfri
adgang som er en av kravene i bygningsforskriftene.
Fuktskader i fasader, sokkelen og gulvkonstruksjoner kan få alvorlige konsekvenser, med kostbare
og tidkrevende reparasjoner. Selv om det er av stor betydning, blir det å beskytte overgangen
mellom bygningen og flatene rundt, ofte forsømt.
Sokkelrenner beskytter fasaden mot sprut fra regnvann og de forminsker risikoen for fukt og dyre
overvannskader.

2

info@milford.dk

(+45) 44 97 10 99

www.milford.dk

– smartere end nogensinde

CANYON™ har hatt stor
suksess siden det kom på
markedet i 2012.
CANYON™ blir i dag brukt i tallrike prosjekter og flere prisbelønte bygninger. Med
erfaring fra over 500 prosjekter har vi
designet produktet slik at det lever opp til
kravene som stilles i både store og mindre
prosjekter.

AARhus, Århus (BIG)

Flere og flere forstår viktigheten av å beskytte eiendom og bygg med innovative systemer og produkter med høy kvalitet. For mange ledende arkitekter og landskapsarkitekter
er CANYON™ blitt det foretrukne valget
som sokkelrenne for å beskytte bygningene.
Entreprenører og brosteinleggere forteller at
systemet er av det beste, raskeste og enkleste de har arbeidet med.
Kontakt oss for en oppdatert liste av
prosjekteksempler på info@milford.dk.
Microsoft HQ DK (Henning Larsen)
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CANYON™ sokkelrennesystemer

Norske krav & anbefalinger
Kapittel 8 Opparbeidet uteareal
§ 8-5. Gangatkomst til bygning med boenhet
(1) Gangatkomster til bygning med boenhet skal være trinnfrie
Kravet er gitt for å øke tilgjengeligheten til boenheter. Hensikten er å opprette
atkomstforhold som er brukbare for flest mulig.

Byggforskserien 523.002
Avstand til bakkenivå. Alle kledningstyper bør avsluttes minst 0,3 m fra bakkenivå
for å hindre oppfukting og nedsmussing av kledningen. Avstanden kan reduseres
til 0,1 m dersom det er liten slagregnspåkjenning, liten snøfonndannelse, takrenner på huset, godt takutstikk og hvis terrengflaten ikke fører til at det spruter fra
jord eller vanndammer.

Byggforskserien 523.721
Terskler og andre sprang i golv og/eller utvendig dekke må ikke være høyere enn
25 mm. Dette gjelder både høydeforskjellen mellom innvendig golv og toppen av
dørterskelen, og høydeforskjellen mellom utendørs platting og toppen av dørterskelen.
Terrengoverflaten langs husvegger bør bestå av grov elvegrus eller kult, og ikke jord
eller finere grus. Dette for å unngå sprut av finstoff og humus opp på trekledningen.
Trekledning avsluttes normalt minst 300 mm over terreng.
Der det både er takoverbygg som beskrevet i pkt. 23 og fast overflate på utvendig
dekke, kan trekledning gå ned til 150 mm over utvendig dekke.
Når trekledning eller døromramning går ned mot en rist, kan treverket gå ned til
10 mm over rista.
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Hvorfor sokkelrenne fra Milford?
Fasadehøyde
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Ved å bruke en sokkelrenne kan fasaden gå ned til en høyde på 10 mm
over terrenget.

Hvis det er belegg helt inntil bygningen bør alle fasadetypene avslutte minst 300 mm fra terrenget.

Byggforskserien 523.721

Byggforskserien 523.002

Oppsprut på fasaden
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Ved å bruke sokkelrenner forringes
oppsprut av regnvann betydelig.
Dermed kan du unngå fuktskader og
skitne fasader.
Byggforskserien 523.002
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Hvis belegget eller belegningsstein
er lagt helt inntil bygningen oppstår
risikoen for at det kommer fukt og søl
på fasaden som kan forringe levetiden vesentlig.
Byggforskserien 523.002
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CANYON™ sokkelrennesystemer

CANYON 1.0™
Produkt
L-formet renne i rustfritt stål med perforert bunn. Rennen er åpen mot sokkelen. Gitterrist i galvanisert stål
med forsterket kant. Rammen er formstøpt av resirkulert hardplast.
Bruksområde
Ideelt egnet til montering rundt bygninger der det er
et krav om trinnfri adkomst og et ønske om å beskytte
fasaden, der bygningen er drenert eller omgis av fritt
drenerende jord.

CANYON 1.0™

Beskrivelse

Infiltrasjon gjennom bunnen
(Perforert bunn)

CANYON™ sokkelrennesystem er produsert i rustfritt
stål for større holdbarhet og lengre levetid. Rennen er
perforert i bunn slik at det oppsamlete vannet kan infiltreres. Rammen er formstøpt av resirkulert hardplast.
Gitterristen er laget av galvanisert stål med en maskestørrelse på 30x9mm og forsterket kant.

Justerbare rammer

MRC2020/200/S L-formet sokkelrenne i rustfritt stål
med perforert bunn. Rennehøyde: 200 mm, bredde:
200 mm, lengde: 2,0 m. Inkl. 2 stk. gitterrist samt 4
plastrammer i gjenbruksplast med integrert justeringsmulighet.

Galvanisert rist
Renne i rustfritt stål

MRC2020/ES Endestykke til Canyon™ sokkelrenne.
Høyde: 200 mm, bredde: justerbar. Rustfritt.

Rask installasjon

MRC2020/Z Dørprofil til Canyon™ sokkelrenne. Rustfritt

Beskyttelse av fasaden
mot oppsprut

MRC2020/STEP Canyon Step™ kasse til dørtrinn. Inkl.
renne, gitterrist, ramme og endestykker.
Høyde: 200 mm, bredde: 200 mm, lengde: 1,0 m.
MRC2020/R/S Gitterrist i galvanisert stål. Også tilgjengelig i en elegant svart, pulverlakkert versjon. Lengde: 1,0 m.

Enkel rengjøring og vedlikehold

Monteres etter Milfords anvisninger.

Dørprofil
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CANYON 2.0™
Produkt
L-formet renne i rustfritt stål. Rennen er åpen mot sokkelen og er tilknyttet avløpssystemet. Rist i galvanisert
stål med forsterket kant. Rammen er formstøpt i resirkulert hardplast.
Bruksområde

CANYON 2.0™
Ledes til overvannssystem
(Lukket bunn)
Justerbare rammer
Galvanisert rist
Renne i rustfritt stål
Rask installasjon
Beskyttelse av fasaden
mot oppsprut
Enkel rengjøring og vedlikehold

Endestykke

Ideelt egnet til montering rundt bygninger der det er
krav om trinnfri adkomst og et ønske om å beskytte
fasaden, der vannet ledes til avløpet eller et overvannsystem.
Beskrivelse
CANYON 2.0™ sokkelrennesystem er produsert i rustfritt
stål for større holdbarhet og lengre levetid. Rammen
er formstøpt i resirkulert hardplast. Risten er fremstilt
i galvanisert stål med en maskestørrelse på 99×9 mm
eller 30×9 mm og forsterket kant.
MRC2020/200v2/S er en L-formet sokkelrennerenne i
rustfritt stål. Rennehøyde: 200 mm, bredde: 200 mm,
lengde: 2 m. Inkl. 2 stk. gitterrist samt 4 plastrammer i
resirkulert plast med integrert justeringsmulighet.
MRC2020/AS110 Avløpsstykke i rustfritt stål.
Bredde: 250 mm, rørdiameter: Ø110 mm.
MRC2020/AES Endestykke til sokkelrennerenne.
Høyde: 200 mm, bredde: justerbar. Rustfritt.
MRC/AZ Dørprofil. Rustfritt.
MRC20/GR/99/100 Lamellrist i galvanisert stål. Kan
bestilles pulverlakkert i alle RAL-farver. Lengde: 1 m.
Monteres etter Milfords anvisninger.

Avløpsstykke (kun til Canyon 2.0)

Rist i alle RAL-farver
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