
Perfekt avvattning –  
för alla tak.

Takrännesystem

Gör det med Marley.
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 ■ Slagfast, högvärdigt plastmaterial
 ■ Hållfast mot väder-, UV-strålar och temperaturer
 ■ Optimal formstabilitet och passform
 ■ Enkel och säker montering (delarna sticks i varandra)
 ■ Kontrollerad utvidgning

 ■ Topp kvalitet – made in Germany 

 *se garantivillkor – www.marley.se

Marley: 10 års garanti på takrännor
Marley takrännesystem – perfekt takavvattning. Detta är 
perfektion:

Montering. Marley takrännor limmas eller sätts helt 
enkelt ihop. Det kan alla!

System. Kompletta lösningar för alla takstorlekar och 
takformer inkl. specialhörn för utsprång, takkupor, pavil-
jonger etc. 

Know-how. Effektiva detaljer. Nock-spår-systemet för-
hindrar exempelvis att takrännan utvidgas okontrollerat 
och ställbara rännkrokar gör det enkelt att justera rän-
nans lutning.

Design. Formskönt stuprörsystem utan muffar med mjuka 
skarvar. Mångfald tack vare stort färgsortiment för ännu 
fler gestaltningsmöjligheter.

Extra. Förädling av takrännor, till exempel genom regn-
uppsamlare med spillstopp – för gratis vatten!

Hållbarhet. Plastmaterialet är slagfast, hållfast mot tem-
peratur, väder och UV-strålar och tål stora belastningar. 
På detta lämnar vi 10 års garanti!

Innovation. Marley vidareutvecklar sina takrännesystem 
ständigt, för att göra dem ännu lättare att montera, för att 
öka dess livslängd och för att ge ditt hus ett ännu bättre 
skydd mot regnvatten.

Pris. Jämför! En takränna av plast är i många hänseen-
den ett förmånligt alternativ. 

Kvalitet. Made in Germany – lång hållbarhet, optimal 
kvalitet.

Håll ditt hus torrt: Marley takränne system är 
beprövade professionella lösningar för avvatt-
ning av tak – högvärdiga, förmånliga och enkla 
att montera. Marley takrännor ger väggar och 
fundament ett säkert och pålitligt skydd mot 
regnvatten.

Marley takrännor –  
och allt är torrt
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Vilken är den rätta för mig ?
Det finns takrännor och takavlopp i olika storlekar. Vilken storlek som passar till ditt tak, 
beror på takytan och antalet avlopp.

Ett exempel: ett sadeltak på ett hus, som är 15 m långt och 10 m brett ska avvattnas. 
Husets planritningsyta är alltså 150 m². Om varje hussida får en stuprörsanslutning, är 
den grundyta som ska avvattnas 75 m². Enligt tabellen krävs för detta hus en Marley tak-
ränna RG 125 och ett Marley stuprör DN 105 på varje sida. Om du har två anslutningar 
på varje hussida, så halveras den planritningsyta som ska avvattnas och uppnår 37,5 m². 
Enligt tabellen skulle man kunna montera en Marley-takränna RG 100 och två Marley-
stuprör DN 75 på varje sida. 

Takyta/ 
planritningsyta som  

ska anslutas

Dimension för halvrunda 
och fyrkants takrännor eller 

Duplex-takrännor (RG)

Stuprör
dimension (DN)  

i mm

upp till  25 m²   RG 70/10-delar DN 53

upp till  25 m²   RG 75/10-delar DN 53

upp till  51 m²   RG 100/8-delar DN 75/DN 90

upp till 100 m²   RG 125/7-delar DN 105/DN 90

upp till 159 m²   RG 150/6-delar DN 105

TIPS
Använd gärna 

behovsanalysen från 

och med sidan 16!



Rännskarv

Takränna

Spår

Nock

UtvidgningSystemet för halvrunda takrännor passar perfekt för 
enfamiljshus, stora carports och vanliga garage. Vid 
monteringen sågas, skruvas och sätts det ihop – ingen 
svetsning eller lödning. Bland det omfattande tillbehö-
ret finns till exempel speciella dropplister för lutande 
tak, plana tak eller balkonger. Beroende på de krav 
som ställs erhåller du hållare av plast eller rännkrokar 
med vridled – man slipper avböjning. Rännkrokarna 

Höjdpunkten:
Marley nock-spår-system

är ställbara så att man kan rikta 
rännan. Specialhörn kan beställas.
Nock-spår-systemet har integrerats i:
■   halvrunda takrännor RG 75,  

RG 100, RG 125 och RG 150

Skruva fast – tryck ihop – färdigt!
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Systemet för halvrunda takrännor passar perfekt för enfamiljshus, stora carports och 
vanliga garage. Vid monteringen sågas, skruvas och sätts det ihop – ingen svetsning 
eller lödning. Bland det omfattande tillbehöret finns till exempel speciella dropplister 
för lutande tak, plana tak eller balkonger. Beroende på de krav som ställs erhåller du 
hållare av plast eller rännkrokar med vridled – man slipper avböjning. Rännkrokarna 
är ställbara så att man kan rikta rännan. Specialhörn kan beställas.

Halvrund takränna RG 100/125/150

Fördelarna:

 Omfångsrikt sortiment

 Lång livstid

 Enorm belastningsförmåga



Orderblanketten hittar du på www.marley.se.

Skruva fast – tryck ihop – färdigt! Halvrunda RG 75

Specialhörn i plant utförande 
behövs till exempel för balkonger eller tillbyggnader med 
plana tak, som saknar rätvinklig grundyta.

Duplex

Fyrkants-takränna

Halvrund takränna 
RG 75

TIPS

5

Fördelarna:

  Enkelt monteringssystem för 

trädgårdsbodar

 Specialhörn för paviljonger

 Ställbara hållare

Professionell ränna för mindre takytor
Den halvrunda RG 75 är med sin kapacitet för takytor upp till 25 m² ideal för trädgårds-
bodar. Enkel gör-det-själv montering: Den halvrunda RG 75 sticks helt enkelt ihop och ser 
alltid bra ut – packningarna i stuts, rännskarvar och hörn är osynliga. Även skarvar på 
stupröret utan muffar är ”mjuka” och nästan osynliga: optiskt harmonerar RG 75 utmärkt 
med systemet med de halvrunda takrännorna, till exempel för garage som har byggts 
intill huset.

För en- och tvåfamiljshus med 
upp till 100 m² takyta: 

Halvrund takränna 
RG 125, 7-delar

För mindre tak och tillbyg-
gnader med upp till 51 m² 
takyta:

Halvrund takränna 
RG 100, 8-delar

Specialhörn med extra lutning
behövs till exempel för takkupor eller tillbyggnader med sneda 
tak, som saknar rätvinklig grundyta.

På begäran: specialhörn för alla Marley takrännor

Detta färglagda hjälp-
system gör det lättare 
att hitta rätt i hyllorna.

För trädgårdsbodar, 
 sommarstugor och balkonger 
med upp till 25 m² takyta

Nytt i sortimentet: 135°-hörn för paviljong med 8 hörn i RG 100/125!



Bilder Fyrkants-takränna
in Farbe
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Fördelarna: 

 Alla färger

 Limmas snabbt och säkert

  Många möjligheter till 

 fastsättning

Den formsköna Marley fyrkants-rännan passar perfekt till balkonger och 
takutsprång och andra små takytor. Monteringen av en fyrkants-ränna 
med stuprör DN 53 utförs utan packningar med Marley speciallim: takrän-
nor, formstycken och stuprör limmas säkert. Marley fyrkants-rännor finns 
inte bara i de välkända färgerna grått och brunt utan också i de attraktiva 
designfärgerna: vitt, antracit, grönt, silver och koppar. Betona din färgge-
staltning med takrännan!

Sitter som klistrad.

Fyrkants-takränna

Duplex- och fyrkantsrännan lämpar sig för 

komplett montering runt byggnader (för pa-

viljonger med 4, 6 eller 8 hörn) endast i kom-

bination med extra expansionsstycken. För 

montering komplett runt byggnader bör man 

därför välja den halvrunda takrännan med 

kontrollerad expansion i längdriktning.

TIPS

Nytt i sortimentet: 135°-hörn för paviljong 

med 8 hörn i RG 100/125!
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Duplex-takrännans kapacitet är anmärkningsvärd. Tricket: tack vare den djupa ovala for-
men kan den ta upp mera vatten än man tror. Därför är Duplex-takrännan med stupröret 
DN 53 särskilt lämplig för avvattning av trädgårdsbodar och redskapsskjul. Enkel monte-
ring: ränna och formstycken limmas ihop med Marley speciallim.

Duplex-takränna

Litet kan vara så stort!
Fördelarna:

 Stor kapacitet

 Djup oval form

 Enkel montering 

Raffinerat enkelt: rännhållare från Marley

En översikt över 

 fastsättnings-möjlig-

heterna hittar du på 

sidan 15.

TIPS

Så fungerar det: de ställbara 
hållarna från Marley skruvas 
fast och därefter kan man 
ställa in lutning och böjning. 
Detta gör det hela till en  
gör-det-själv montering.  
Vid mon tering på monterings-
brädet kan hållaren jämna  
ut lutningar på upp till 25 °.
Avstånd mellan hållare för 
Duplex- och fyrkantsrännor 
maximalt 50 cm!

För mindre takytor som ofta 
täckts med korrugerade plat-
tor har Marley utvecklat en 
liten hållare som kläms fast. 
Med hjälp av denna hållare 
kan fyrkants-, Duplex- och  
RG 75 och RG 100 rännor 
monteras direkt på 3 till 16 mm 
tjocka korrugerade plattor.  
Vid dubbla plattor kläms 
 hållaren fast i mellanrummet 
och är därmed osynlig.
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Med Marley takrännor kan du snabbt och enkelt få ditt hus på det torra. 
Du behöver följande verktyg: fintandat såg, måttband, snöre, eldriven skruvmaskin, hammare, 
vattenvåg, plåtsax, hovtång.
Bilderna som följer visar steg för steg hur monteringen av en halvrund takränna  
fungerar –principen gäller för alla Marley takrännor.

E F
Innan fastsättningen utförs måste 
rännkrokarna böjas. Böjningen 
utförs enklast med en stor hovtång 
(se bilden) eller i ett skruvstäd.

Rikta in de andra rännkrokarna 
längs lodlinan. Räkna ut den nöd-
vändiga böjningen för de enskilda 
rännkrokarna och markera den  
på rännkrokarna.

G
Fäst de böjda rännkrokarna  
i takribban med spaxskruvar eller 
motsvarande spik. 

A

D
Kontrollera lutningen med hjälp av 
lodlinan ännu en gång. På 10 m 
takränna borde man planera med 
2 till 3 cm lutning.

Avstånd mellan rännkrokarna  
50 till 70 cm. Såga in snitt i bredd 
med rännkrokarna i den första 
 takribban. Mejsla ut snitten så att 
krokarna kan tryckas in plant  
i takribban.

I
Stick på avrinningen, fastställ 
avloppets exakta plats och markera 
utskärningen för vattenavrinningen. 

c
Spänn en dubbel lodlina på ränn-
krokens högsta och lägsta punkt till 
den första och sista rännkroken.

H
Kapa takrännan med en metallsåg, 
så att du erhåller rätt längd.  
Placera den sedan i rännkrokarna. 
Den sista delen sticks helt enkelt på. 

B
Rikta in den första rännkroken på 
takpannan. Takpannans främre kant 
måste titta fram 1/3 över rännan. 
Den sista rännkroken monteras med 
en lutning på 2 till 3 cm på 10 m.

Ideala för gör-det-själv montering!

Marley takrännor



9

P q R

K
Kanten skäggas och stutsen hängs 
över den bakre kanten och fälls 
ned över den främre vulsten.

J
Det går snabbt och enkelt att såga 
ut hålet för avrinningen med en 
 fintandat såg eller en sticksåg.

M

L
Rännan sticks ihop med en ränn-
skarv. Det riktiga avståndet mellan 
rännans gavlar erhålles genom 
 markeringarna på rännskarven.

Rännskarven hängs över den bakre 
kanten och fälls över den främre 
vulsten. Beakta markeringarna – 
nock-spår-system!

N
Överspolningsskydden ger ytterliga-
re skydd mot regnvatten och flygsnö. 
De hängs fast i takrännans kant och 
spikas fast med filtspik på takläkten 
med 30 cm mellanrum. Överspol-
ningsskydden monteras med en 
överlappning på minst 4 cm.

O
Den färdiga takrännan är en optiskt 
vacker avslutning på taket och 
skyddar väggar och fundament 
mot fukt.

TIPS

Fastsättning av rännan:

För att Marley nock-spår-systemet ska kunna funge-
ra, måste varje ränna fixeras i mitten. Beroende på 
vilken fastsättning du väljer använder man anting-
en en skruv, som skruvas igenom plasthållaren in  
i rännan (bild P), eller man skär i bakre kanten och 
viker sedan in rännkrokens skarv i utskärningen 
(bild q och R).

För att dropplisten ska kunna 

placeras över rännans kom-

pletta längd, måste rännkro-

karnas skarvar kapas med en 

plåtsax!
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Teknik för limning av Duplex- och fyrkants-takrännor. Förutom det enkla mon-
teringssystemet (rännor sticks ihop) för halvrunda takrännor erbjuder Marley ett beprövat 
och säkert system för limning av fyrkants- och Duplex-takrännor. De båda systemens monte-
ringsprinciper är identiska. I det följande beskrivs vad man bör beakta när man använder 
Marley speciallim:

A
Det går snabbt och enkelt att  
såga ut hålet för avrinningen med 
en fintandat såg eller en sticksåg. 
För alla arbeten med såg gäller: 
Kanterna måste skäggas grundligt 
före limningen.

B
Rengör stutsen på insidan samt 
 takrännan på utsidan med Marley 
rengöringsmedel för takrännor där 
du tänker limma. Tag bort allt fett. 
Stryk sedan på limmet på insidan 
av stutsen.

c
Sätt ihop delarna omedelbart när 
du strukit på limmet. Häng stutsen 
över den bakre kanten och fäll 
ned den över den främre vulsten.

D
Rengör även gavlarna före limning-
en och stryk på tunt med Marley 
speciallim. Gavlarna kan användas 
både till höger och vänster.

E
När 2 gavlar sätts ihop måste ränn-
skarven användas. Stryk limmet 
på rännskarvens insidor och för in 
gavlarna i rännskarven.

F
Marley speciallim och Marley 
 specialrengöringsmedel har utveck-
lats för att passa det plastmaterial 
som används för Marley takrännor 
och garanterar en lång och säker 
förbindning. 

Limma säkert – rent och snabbt!

Limma!
Monteringsfilmer  

och monteringsinstruk-

tioner hittar du på 

TIPS

www.marley.se

Speciella hänvisningar

Marley speciallim löser lätt på takrännans material och leder  
till en kallsvetsning. Vid limning av formstycken (rännor, hörn, 
 gavlar, stutsar) på takrännan kan överflödigt lim tränga ut och 
förorena takrännans yta. Detta kan undvikas genom att man 
 alltid stryker på limmet på insidan av de formstycken som ska 
limmas och sedan för in dessa i rännan eller placerar dem på 
rännan. Det är ej möjligt att efteråt bearbeta limmet för tätning 
av skarvar.
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Så fungerar det: stuprörsystem DN 105|90|75|53
Regnvattnet leds från takrännan till regnvattenkanalen eller in i en brunn via stuprör
systemet. Vid monteringen av stuprörsystemet sticks de olika delarna in i varandra. 
Genom mjuka skarvar får stuprörsystemet ett särskilt anspråksfullt utseende.

a
Stick på en böj på stutsen och mät 
avståndet till den motsatta böjen. 
Beakta därvid det djup på 4 cm 
som böjen sticks in och avståndet 
till husväggen. Vid smala tak
försprång förbinder man 2 böjar 
direkt med böjskarven.

B
Det går snabbt och enkelt att kapa 
Marley stuprör med ett fintandat 
såg. Hänvisning: för att erhålla ett 
rakt snitt, bör man använda en 
 vinkelhake.

c
Ändarna på de kapade stuprören 
måste skäggas noga. Särskilt vid 
montering av Marley regnuppsam
lare kan man på detta sätt öka 
kapaciteten betydligt.

D
Stuprörsystemets enskilda delar 
sticks helt enkelt ihop. På grund av 
det djup som krävs när delarna 
sticks i varandra behöver man inga 
packningar.

e
Rören sätts fast med rörhållare som 
fixeras på husväggen med hjälp av 
pluggar. Man skiljer mellan ”fasta” 
och ”lösa” hållare.

G
Med en "lös hållare" styrs stupröret på 
mitten eller längst ned. Därvid monteras 
ögleskruven och brickan mellan rörhål
larens skarvar. På detta sätt kan röret 
röra sig i hållaren och jämna ut ändring
ar i längdriktning som förorsakas av 
temperaturväxlingar.

F
Stupröret säkras på övre änden 
med hjälp av en "fast hållare".
Därvid monteras endast ögleskruven 
mellan rörhållarens skarvar. Därige
nom kan stupröret fixeras på detta 
ställe. avståndet mellan hållarna: 
2,00 till 2,50 m.

H
Stuprör kopplas ihop med en 
 separat rörmuff. Rörens slutstycken 
ansluts till regnvattenkanalen med 
ett Marley KGrör eller mynnar  
i en regnvattenbrunn.

Monteringsinstruktioner

Använd 

stuprörsanslutning 

DN 53/75/90!

TIPP
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Alla Marley färger enligt 

RAL – så hittar du lätt 

den passande färgen.

TIPS

Marley färger för takrännor

Marley –  
är beprövad kvalitet.

Färg istället för tristess
Det fungerar: Våra takrännesystem erhåller du i standardfärgerna brunt och grått, men 
även i de eleganta designfärgerna antracit, vitt, grönt, silver, koppar, rött och svart. Du 
bestämmer själv om du vill betona takets konturer eller låta rännan hålla sig optiskt i bak-
grunden. Anpassa takrännans färg till ditt tak, din fasad, dina fönsterkarmar och ytterdör-
ren – eller låt färgen stå för betoningen. Färgerna är naturligtvis ljus- och väderbeständiga.

Made in Germany – är också Marleys kvalitetsstandard. Regelbundna kontroller 
av de högvärdiga råvarorna och av de enskilda produktionsstegen, ständiga  
produktundersökningar i laboratorium eller teststationer (väderinflytande):  
Marley takrännor skapar nya normer när det gäller långa livslängder och kvalitet – 
med garanti! 
Men det är inte allt: Marley vidareutvecklar sina takrännor ständigt och gör  
dem ännu lättare att montera och ser till att det blir ännu roligare för kunderna  
att ”göra-det-själv”.

Koppar – RAL 8029

Grönt – RAL 6005

Antracit – RAL 7016

Grått – RAL 7037

Vitt – RAL 9001

Brunt – RAL 8017

Silver – RAL 9006

Rött – RAL 3011

Svart – RAL 9005



Förädling för takrännan
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Marley Poly-Net Laubstop läggs helt enkelt i takrän-
nan – och lövet har ingen chans längre. Det stannar kvar 
på den runda ytan, torkar och flyger bort när det blåser. 
Marley Poly-Net Laubstop av polyetylen (PE) är okross-
bart, korrosions- och temperaturbeständigt och kan återvin-
nas till 100 %. För takrännorna RG 150-180, RG 100-125 
och fyrkants-takrännor (upp till RG 100).

Marley lövfri kan med hjälp 
av en stabil sax klippas pas-
sande. Genom markeringar  
i plasten kan du lätt beräkna 
den rätta bredden för din 
ränna.

Fastsättningsclipsen placeras 
på takrännans främre vulst 
med ca 40 cm mellanrum.

Marley lövfri klämms fast mel-
lan takrännans bakre kant och 
fastsättningsclipsen – färdigt!

Poly-Net Laubstop-gallerrör läggs 
i takrännan och klämmer sig själv 
fast genom den egna spänningen. 
Lätt att bearbeta, då Marley Poly-
Net Laubstop levereras i längder  
på 2,00 m.

Marley lövfri är ett plant skydd för takrännan: 
lövet kan inte fastna – regnvattnet rinner av utan hin-
der. Enkel montering med clips på främre vulsten på 
plast- och metalltakrännor. Standardstorlek RG 150 – 
enkel tillskärning för takrännor RG 125, RG 100 och 
RG 75 samt för fyrkantsrännan. Plastmaterialet kan 
återvinnas till 100 % och är okrossbart, korrosions- 
och temperaturbeständigt.

Slut med städandet!
Marley för  
lövfria takrännor
Takrännor fulla av löv är ett nervigt problem,  
ty regnvatten rinner inte av som det ska. Byggnaden 
hamnar i farozonen. Tidigare var den enda 
lösningen ”städa och rensa”. Nu kan du på ett 
effektivt sätt skydda din takränna mot löv! Välj 
mellan två effektiva utföranden:

c

B

A



Regnuppsamlare
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Med Marley regnuppsamlare skonar du miljön och sparar 
pengar! Värdefullt regnvatten samlas automatiskt och du 
sparar dyrt ledningsvatten när du vattnar dina rabatter och 
växter. Raffinerad konstruktion, enkelt för dig: Marley regn-
uppsamlare är utrustad med ett spillstopp i enlighet med 
principen för kommunicerande behållare. Regnuppsamlare 
och tunna är förbundna med varandra genom en slang.  
När vattenytan når den maximala fyllhöjden (höjden när 
tunnan rinner över), rinner regnvattnet genom stupröret ut i 
avloppsnätet. Marley regnuppsamlare med spillstopp finns i 
olika färger och storlekar för stuprör med en diameter  
på mellan 45,6 och 110 mm – de kan monteras när som 
helst, även i efterhand! 

Vatten gratis!

Montering
på tunnvägg
(utsnitt)

Spillhöjd

Regnvattnet
leds ner i
tanken/
tunnan.

Max. 
påfyllningshöjd
för tanken/
tunnan = 
spillhöjd

Spill i
stupröret

med filtersystem  
och spillstopp
Marley Rainboy samlar inte bara regnvattnet, utan leder 
det genom ett filtersystem. Regnvattnet renas och hamnar 
sedan i din regntunna eller vattentank. Marley Rainboy 
 filtrerar även förorenat regnvatten och är därför lämpad 
för anläggningar som konstruerats för användning av regn-
vatten. Marley Rainboy kan monteras i stuprör av metall 
och plast med en diameter på mellan 87 och 105 mm.

Marley regnuppsamlare 
sticks helt enkelt på stup-
röret. 

A

Genom att ställa in regn-
uppsamlarens höjd på regn-
tunnans överkant aktiveras 
spillstoppet. I enlighet med 
principen för kommuniceran-
de behållare rinner vattnet 
tillbaka i stupröret när tun-
nan är full.

B

Regnuppsamlaren är anslu-
ten till regntunnan med en 
3/4-tum slang. På detta sätt 
får du gratis regnvatten –  
en glädje för din trädgård 
och din plånbok.

c

TIPS
Noggrann skäggning 

av stupröret ökar upp-

samlarens kapacitet 

betydligt!
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Duplex-takränne-hållare, 
ställbar
Montering på monteringsbräde eller tak-
sparre. Hållaren är ställbar upp till 25º –  
till exempel vid monteringsbräder på 
lusthus, som monterats rätvinkligt gente-
mot takets lutning. Fastsättning även utan 
grundplatta på lodrät monteringsbräda.

Hållare för fyrkants-takrännor
Fastsättning på lodrät monteringsbräda. 

Hållare för fyrkants-tak 
rännor, ställbar (utan bild)
Hållaren är ställbar upp till 25º – till 
exempel vid monteringsbräder på block-
hus och trädgårdsbodar, som monterats 
rätvinkligt gentemot takets lutning.

RG 75-takrännehållare, 
ställbar
Montering på monteringsbräde eller 
 taksparre. Hållaren är ställbar upp till 25º – 
till exempel vid monteringsbräder på 
blockhus och trädgårdsbodar, som monte-
rats rätvinkligt gentemot takets lutning. 
 Fastsättning även utan grundplatta på lod-
rät monteringsbräda.

Rännkrok med vridled, 
 ställbar
Genom vridleden blir avböjning överflö-
dig. Takrännans lutning och böjning kan 
ställas in direkt på rännkroken. Passar för 
takrännorna RG 100 och RG 125.

Justeringsvinkel 
Med justeringsvinkeln monterar man ränn-
hållare av plast RG 100 och RG 125 
vid monteringsbräder på blockhus och 
trädgårdsbodar, som monterats rätvinkligt 
gentemot takets lutning.   

Bra hållning!

Fastsättningsmöjligheter

Fastsättning av takrännorna
■  Beakta ett max. avstånd på 40 cm mellan hållarna för 

Duplex- och max. 50 cm för fyrkants-rännor.

■ Beakta avståndet 50 – 70 cm mellan hållarna för  
 halvrunda takrännor RG 75 till RG 150.

■ Beakta lutning på mellan 2 och 3 mm per meter.

■ Hållare och rännkrokar måste monteras i linje med varandra.

■ Avståndet mellan hållare och formdelar  
 (t. ex. ränna, slutstycke) måste vara minst 5 cm.

Hänvisningar

Rännkrok
Det välkända rännkrok-utförandet – för-
zinkat eller med beläggning i takrännans 
färg – för takrännorna RG 75, 100, 
125, 150 och fyrkants-takrännor. 
Böj rännkrokarna och montera.

Hållare  
för korrugerade plattor
För fastsättning av Duplex- och 
 fyrkants-takrännor, RG 75 och  
RG 100 med ränn-hållare av plast på 
korrugerade plattor 8-130/3, profil 
76/18 (fint korrugerad) och på dubbla 
plattor. Kan klämmas fast på tjocklekar 
mellan 3,0 och 16,2 mm.
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Behovsanalys

*Specialhörn efter beställning med separat orderblankett
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Rännkrok
förzinkad, plast- 
beläggning, med  
bakre fjäder, vriden

071459 076454 100

071466 076461 125

Stuprör 072111 077116 084107 085432 3,00 75
072166 077161 084053 085494 3,00 105
072319 077314 084121 085449 2,50 75
072364 077369 084060 085500 2,50 105
072517 077512 084145 085456 1,00 75
072555 077550 084077 085517 1,00 105

Rörhållare 072715 077710 084176 085524 75

072739 077734 084183 085531 105

Rörböj 45° 073316 078311 084220 085548 75

073361 078366 084206 085296 105

Rörböj 67° 073415 078410 084244 085562 75

073453 078458 084213 085302 105

Böjskarv 073477 078472 084268 085586 75

073491 078496 084275 085593 105

Reduktionsmuff
fr. 87 mm Ø på stuprör  
DN 75 muff

 073675 75

Vattenav-
rinningsventil

073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Grenrör 45° 073606 078601 084473 085647 75/75
073613 078618 084480 085654 105/75
073637 078632 084497 085661 105/105

Rörhållare
med ögleskruv,  
2 styck

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Uppsamlings- 
korg för löv 071510 105/75

Dropplist
(för lutande tak)  
bredd 250 mm

074412 079417 2,00

Dropplist
116 x 72 mm  
(för plana tak)

074429 079424 2,00

Regnuppsamlare
med spillstopp,  
med 3/4" slang- 
anslutning och  
3/4" anslutning  
till tunnan

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
Regnuppsamlare med 
flter och spillstopp

074542 079592 87-105

Anslutning till 
 regnuppsamlare 
för stuprör  
81-89 mm Ø yttermått

079578 80/87

Renstratt
074641 079646 105

Takränna 
halvrund

070131 075136 083223 085036 4,0 100
070155 075150 083186 085074 4,0 125
070162 075167 802558 4,0 150
070339 075334 083278 085043 3,0 100
070353 075358 083254 085081 3,0 125
070438 075433 083483 085050 2,0 100
070452 075457 083452 085098 2,0 125
070469 075464 803326 2,0 150
070537 075532 083520 085104 1,0 100
070551 075556 083506 085111 1,0 125

Rännskarv 070636 075631 083681 085128 100
070650 075655 083650 085135 125
070667 075662 801421 150

Gavel 
vänster  
och höger

070735 075730 083766 085159 100
070759 075754 083759 085166 125
070766 075761 801438 150

Stuts 070834 075839 083827 085227 100/75
070865 075860 083797 085258 125/105
070872 075877 801445 150/105

Stuts
070858 075853 083780 085234 125/75

Hörnstycke 90°,  
yttre*

070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 801469 150

Hörnstycke 90°,  
inre*

070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 801476 150

Hörnstycke 135°, 
yttre och  
inre*

500522 500461 518305 518350 100

500539 500478 500508 518367 125

Ränn-hållare  
av plast

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Ställbar vinkel
för ränn-hållare  
av plast, 4 styck

071183 100/125

Hållare för korru-
gerade plattor
förzinkade, 2 styck

081236

Rännkrok
förzinkad med  
bakre fjäder

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Rännkrok
förzinkad,  
plastbeläggning,  
med bakre fjäder

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 801483 30 x 5 150

Rännkrok 
förzinkad,  
plastbeläggning1,  
med vridled

071404 0763861 0839951 0854011 100

071411 0763931 0839881 0854181 125

Halvrund takränna i grått och brunt, specialfärger vitt och antracit
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i m
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RG/
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mängd
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grå brun

EAN-nr. 4002644... längd
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RG/
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mängd Artikel EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd
vit grå brun vit

Artikel
koppar grön silver
EAN-nr. 4002644... längd

i m
RG/
 DN

mängd Artikel
koppar grön silver
EAN-nr. 4002644... längd

i m
RG/
 DN

mängd
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Takränna   
halvrund

087023 4,0 100

087047 4,0 125

087061 4,0 150

087085 314037 315034 3,0 100

087108 314044 315041 3,0 125

087122 3,0 150

087160 314068 315065 2,0 100

087184 314075 315072 2,0 125

087207 2,0 150

087245 1,0 100

087269 1,0 125

Rännskarv 
vänster och höger,  
med packning

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Slutstycke
vänster och höger,  
med packning

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Stuts 087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

Hörnstycke 90°,  
yttre*

087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

Hörnstycke 90°,  
inre*

087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

Hörnstycke 135°,  
yttre och inre*

517278 100

517285 518169 518244 125

Ränn-hållare 
av plast

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Ställbar vinkel
för ränn-hållare av plast                  071183 100/125

Hållare för korru- 
gerade plattor
förzinkade, 2 styck

                 081236

Rännkrok
förzinkad, plastbeläggning  
med bakre fjäder

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Halvrund takränna i koppar, specialfärger grön och silver

Halvrund takränna RG 75 i grått, brunt och vitt

Rännkrok
förzinkad, plastbeläggning  
med vridled

087870 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Stuprör 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Rörhållare
088105 314471 315478 90

Rörböj 45°
088150 314488 315485 90

Rörböj 67°
088174 314501 315508 90

Böjskarv
088181 314648 315645 90

Vattenavrinningsventil
088211 314525 315522 90

Grenrör 45°
088273 314556 315553 90/90

Rörhållare
med ögleskruv, 2 styck 088303 314570 315577 90

Regnuppsamlare
med spillstopp,  
med 3/4" slanganslutning  
och 3/4" slangbussning 088334 314600 315607 90

Stuprörsanslutning  
DN 53-75-90  
på KG-rör DN 110                   088341 53-75-90

Takränna  
halvrund

806068 806099 806150 3,00 m 75

806051 806082 806143 2,00 m 75

Rännskarv
805849 805856 805870 75

Slutstycke  
vänster och höger,  
med packning 805283 805344 805467 75

Stuts
805290 805351 805474 75/53 

Hörnstycke 90°,  
yttre* 805320 805382 805504 75

Hörnstycke 90°,  
inre* 805313 805375 805498 75

Ränn-hållare  
ställbar 805238 805245 805207 75

Hållare för kor- 
rugerade plattor  
förzinkade, 2 styck

081236

Rörkrok  
förzinkad, plastbeläg- 
gning, med bakre fjäder 805252 805269 75

Korg för   
lövuppsamling 080833 53
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Artikel
grå brun vit antracit

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd Artikel
grå brun vit antracit

EAN-nr. 4002644... längd
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RG/
 DN

mängd

Artikel
grå brun

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd Artikel
grå brun

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd

Artikel
koppar grön silver

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd Artikel
koppar grön silver

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd

Fyrkants-takränna i koppar, specialfärger grönt och silver

Fyrkants- 
takränna

080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Rännskarv
080116 081113 082158 085746 70

Slutstycke 
vänster och höger 080123 081120 082165 085753 70

Stuts
080147 081144 082172 085760 70/53

Hörnstycke 90°,  
yttre* 080154 081151 082189 085777 70

Hörnstycke 90°,  
inre* 080161 081168 082196 085784 70

Ränn-hållare
080208 081205 082226 085791 70

Ränn-hållare  
ställbar 080222 081229 70

Hållare för kor-
rugerade plattor  
förzinkade, 2 styck

081236 70

Rörkrok  
förzinkad 080239 70

Rörkrok  
förzinkad,  
plastbeläggning  

080246 081243 082233 085814 70

Rörhållare 
utan ögleskruv                  082394 53

Korg för 
 lövuppsamling 080833 53

Speciallim  
100 g 081854

Special 
 rengöringsmedel  
100 g

081861

Fyrkants-takränna i grått och brunt, specialfärger vitt och antracit

Duplex takränna i grått och brunt

Takränna  
halvrund

080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Rännskarv
080413 081410

Slutstycke  
vänster och höger  080420 081427

Stuts
080444 081441

Hörnstycke  
yttre och inre* 080468 081465

Ränn-hållare
ställbar 080529 081526

Hållare för kor-
rugerade plattor  
2-delar, förzinkad, 2 styck  

081236

Korg för 
 lövuppsamling 080833 53

Speciallim  
100 g  081854

Special 
 rengöringsmedel  
100 g  

081861

Fyrkants- 
takränna

088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Rännskarv
088457 314747 315744 70

Slutstycke  
vänster och höger 088488 314754 315751 70

Stuts
088518 314761 315768 70/53

Hörnstycke 90°,  
yttre* 088549 314778 315775 70

Hörnstycke 90°,  
inre* 088570 314785 315782 70

Ränn-hållare
088631 314792 315799 70

Ränn-hållare  
ställbar 088617 70

Hållare för kor-
rugerade plattor  
förzinkade, 2 styck

081236 70

Rörkrok  
förzinkad,  
plastbeläggning 088662 314815 315812

Korg för 
 lövuppsamling 080833 53

Speciallim  
100 g 081854

Special 
 rengöringsmedel  
100 g 081861
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Artikel
grå brun

EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd
vit antracit koppar grön silver

200 mm / M6

40 mm /  
Ø10 mm

100 mm / M8

40 mm /  
Ø13 mm

160 mm / M8

40 mm /  
Ø13 mm

Stuprörsystem DN 53 passar till halvrunda RG 75, fyrkants- och Duplex-takrännor

Stuprör 080574 081540 082608 085173 088693 314839 315836 3,00 m 53

082615 2,50 m 53
080598 081564 082622 085180 088716 2,00 m 53
080604 081571 082639 085197 088747 314853 315850 1,00 m 53

Rörhållare 080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Rörböj 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Rörböj 87° 080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Böjskarv 080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Vattenavrinningsventil
080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Direktutkastare
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Grenrör 87° 080796 081793 082462 085906 088259 314914 315904 53/53
080772 081779 082479 085913 75/53

088242 314921 315911 90/53
080789 081786 082509 085920 105/53

Rörhållare
med ögleskruv, 2 styck 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Regnuppsamlare DN 53  
med spillstopp,  
med 3/4" slanganslutning  
och 3/4" anslutning till tunnan

074504 079509 53

Regnuppsamlare DN 75  
med spillstopp,  
med 3/4" slanganslutning  
och 3/4" anslutning till tunnan

074511 079516 084381 085678 75

Anslutning  
till regnuppsamling 
DN 53 för stuprör,  
45,6 – 62,2 mm  
yttre diameter

079547 53

Stuprörsystem DN 53

Tillbehör för takrännor och stuprör

Marley lövfri
enkel montering  
i halvrunda  
takrännor

071572 2 x 1 m = 2 m 100–150

071565 2 x 2 m = 4 m 100–150

Poly-Net lövstopp
av polyetylen  
för användning  
i halvrunda  
takrännor

071398 100–125

071534 150–180

Anslutning till  
tunnor
för slang  
3/4" 

079554

Stuts (skruvad) 
DN 53: för fyrkants-ränna med 
öppning Ø 49 – 52 mm 
DN 75:  för takränna i alumi-
nium på vinterträdgården med 
öppning Ø 70 – 72 mm

508085 508061 53

508092 508078 75

Stuprörsanslutning  
DN 53-75-90  
på KG-rör DN 110

088341 53-75-90

Vattenkran
3/4" för  
vattentunnor 079561

Set ögleskruvar 100 
för rörhållare 
Skruvstift förzinkat 
8 x 100 mm (för fasad 
med 40 mm  
hårdskum) 

508412 100 mm/M8

Set ögleskruvar 160  
för rörhållare 
Skruvstift förzinkat 
8 x 160 mm (för fasad  
med 100 mm  
hårdskum)

508429 160 mm/M8

Set ögleskruvar 200  
Gängstång förzinkad 6 x 
200 mm (för hus med extra 
värmeisolering) 

508009 200 mm/M6

Artikel EAN-nr. 4002644... längd
i m

RG/
 DN

mängd Artikel EAN-nr. 4002644... längd
i m

mängd
brun vit



Det är roligt när det fungerar:
Marley system för nybygge och renovering
”Allt med system” – det är Marley: intelligent teknik, modern design och enkel montering. Du kan lita på 
vårt know-how när det gäller Marley produkter.

Kabelskydd

VikdörrarTakrännor

InspektionsluckorVentilationsteknik

Husavvattning Vattenledningar

Sanitet

Återförsäljarens intryck

Marley Deutschland GmbH 
Adolf-Oesterheld-Str. 28 
D-31515 Wunstorf 
Telefon +49.(0)5031.53-0
Telefax +49.(0)5031.53-333 
www.marley.se

Fotografera helt enkelt vår
qR-kod och titta sedan på
vår produktfilm Gutter
Systems information på
din smartphone!

www.marley.se
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