
Inneholder alt du trenger for å installere 3 meter utvendig dreneringsløsning:
· 3 stk 1 meters dreneringsrenner med galvanisert rist.
· 2 stk endelokk i rustfritt stål for start og slutt av dreneringsrennen
· 1 stk løvfang i rustfritt stål, kan fjernes for rengjøring.

ULMA GARASJE KIT Pro

  ÅPNE FOR VERTIKALT UTLØP OG/ELLER HORISONTAL TILKNYTNING
Hver renne er utstyrt med to pre-formete runde lokk for utløp på Ø90 og Ø110 mm i 
bunnen av rennen.
Det er også en lateral koblingsmulighet i hver renne for 90o horisontal sammenkobling 
med andre renner.
Begge utløpene er gjenkjennelig med et pre-formet lokk som lett tas ut med en kniv 
eller hammer.
  TILPASSE LENGDEN PÅ RENNEN
Når plasseringen av rennen er bestemt, kan den nødvendige lengden lett tilpasses på 
grunn av kutte-guiden på rennen som gjør at rennen kan kuttes hver 10 cm. Rennen kan 
kuttes med en sag på en enkel og nøyaktig måte, og utformingen på rennen tillater at 
hann-hunn koblingen opprettholdes.
  KOBLE SAMMEN RENNER
Rennene er koblet sammen gjennom hann-hunn koblinger. Rennene kan kobles sam-
men manuelt og det er ikke nødvendig med verktøy eller å demontere risten.Rennene 
kan monters både på linje og i vinkel. T, L og krysskobling kan også lages.
Strekk på mer enn 3 meter kan gjøres ved å tilføye ekstra renner og rister av Garasje-
pakkene.
  MONTERING AV ENDELOKK VED START/SLUTT AV DRENSRENNEN
Endelokk kan monteres ved både start og slutt av renne-linjen.  Garasjepakken er uts-
tyrt med 2 stk lokk som monteres manuelt ved å klikke dem fast ved både hann og hunn 
siden av rennene.
  FORBEREDELSE AV GRØFT
Grav en grøft med dybde og bredde som er nødvendig for å oppfylle behovet for betong-
mengden som er påkrevd. Fyll først et lag med betong i bunnen av grøften for så å legge 
ned rennen. Det er anbefalt å bruke betong med klasse B20, med tilsetning mindre enn 
12 mm for å kunne dekke områder på rennene som er vanskelig å komme til. 
  MONTERING AV RENNEN
Trykk bunnen av rennen noen få millimeter inn i betongen for å forankre den og unngå 
påfølgende flotasjonsproblemer eller bevegelser. Montering av rennen må skje med stor 
nøyaktighet med tanke på utjevning av fallet mot det stedet vannet skal tas ut av rennen 
til avløpssystemet, og følge pilene markert på sidene av rennene.
  FYLLING AV BETONG
Fylling av betong omkring rennene må skje med risten montert i rennen for å unngå 
deformeringer og at rennen blir for smal i toppen slik at risten ikke passer. Fyll forsiktig 
betong omkring rennene for å unngå at risten får søl av betong på seg eller blir dekket 
av betong. Dersom det blir sølt med betong på ristene, skyll bort før betongen herder.
  OVERFLATEBEHANDLIG
Avsluttende dekke omkring rennen, uavhengig av om det er betong, belegningsstein, 
fliser eller andre typer, så skal det avsluttes 3 mm over topp rist. Dersom du skal alsfal-
tere må du ikke asfaltere helt inntil rennen. Vent til betongen er herdet.
   RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Intet spesialverktøy er nødvendig for vedlikehold av rennene. Ristene kan enkelt løftes av 
for hånd, fjern løvfang og rengjøre den innvendige overflaten på rennen. For å avslutte, 
plasser risten rett og lukk den med å presse forsiktig ned.
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· Holdbar løsning for oppsamling og spredning av overflatevann.
· Lett og enkel å håndtere og transportere.
· Lett å montere.  Ingen skruer eller spesialverktøy er nødvendig.
· Ribbet utvendig overflate for å gi rennen økt stivhet og for bedre innstøpning.
· Lett å montere ristene med bare et klikk, ingen skruer eller verktøy er nødvendig.
· Glatt og ugjennomtrengelig innvendig overflate som gjør det lettere for vannet å renne.
· Modulær renne system. Tillater at ekstra renner kan kobles på.
· Høy motstand mot kjemiske stoffer; bensin, diesel, smøremidler osv.
· Rennene er laget av 100% resirkulert polypropylen.
· Manuell og lett å montere renner gjennom hann-hunn koblinger.
· For å opprettholde hann-hunn systemet er det laget kutte-guider hver 10 cm for å kunne 

justere lengden på rennen.
· Vertikalt utløp i bunn av rennen for Ø90 mm og Ø110 mm utløp.
· Endelokk som er lette å montere for både hann og hunn koblinger.
· Mulighet for lateral kobling for T, L og krysskobling.
· Enkel installasjonsveiledning både i pakken og i bunnen av rennene.
· enkel tilgang og åpning av ristene for rengjøring og vedlikehold av rennene.
· Løvfang inkludert.
· Samsvarer med Europeisk standard EN 1433.
· CE merket.
· Produsert i EU.

Installasjonsveiledning

Fordeler med ULMA Garasjepakke Kit Pro
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