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gop Markränna® I  Dränering

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

Effektiv dränering
Funktionella och stilrena markrännor
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gop Markränna®

med spaltgaller av gjutjärn 
eller galvaniserat stål
gop Markränna® är ett högeffektivt och estetiskt tilltalande avvattnings-
system som klarar stora mängder vatten och lämpar sig utmärkt exempel-
vis framför garaget, på terrassen och vid poolområdet. gop Markränna® 
består av ett system av lättmonterade delar och är avsedd för ytor med 
gångtrafik och enstaka lätta fordon. Dessutom har den en låsmekanism 
med han-/hondelar som ytterligare förenklar installationen. Du väljer själv 
om du vill ansluta rännan till vertikalt- eller horisontellt utlopp. Produkten 
är givetvis CE-märkt och uppfyller belastningsklass. A-15, EN 1433.

Sortiment
gop Markränna® A15, galvaniserat stål
1 ränna av polypropylenplast + 1 spaltgaller av
galvaniserat stål. Längd: 1 m. Bredd: 135 mm

gop Markränna® A15, gjutjärn
1 ränna av polypropylenplast + 1 spaltgaller av
gjutjärn. Längd: 1 m. Bredd: 135 mm

Tillbehör
Vertikalt utlopp
110 mm i diameter.

Horisontellt utlopp/ändstycke
110 mm i diameter.

Skruvset
Till galvaniserat stål
och gjutjärnsgaller. 

Sandfång
110 mm i diameter.

Lövnät 
Till vertikalutlopp.

gop Markränna® C250
Markränna för bland annat 
infarter med tyngre trafik. 
Uppfyller belastningsklass C250. 
Se www.gop.se för sortiment och montering.
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1. Gräv ett dike med an-
passade mått (10 cm runt 
rännorna). Anpassa betong-
bädden efter det önskade 
djupet.

5. Vid behov kan den sista 
delen av rännan kapas till 
önskad längd.

2. Fastställ vilket utlopp 
som skall användas och 
var det skall läggas för att 
garantera anslutningen till 
avloppsröret.

6. Tryck ihop spaltgallret 
och rännan.

3. Knacka bort plasten i valt 
utlopp och placera det öns-
kade utlopps-/gavelbeslaget 
i hålet.

7. Slå ned rännan med en 
hammare för att få ett bra 
fäste i betonggrunden.

4. De delar av rännan som 
passar ihop genom låsmeka-
nismen med han-/hondelar 
måste läggas ovanpå be-
tongbädden.

8. Anslut rännan till ut-
loppsröret. Förstärk betong-
fundamenten för att förhindra
att sidoväggarna rör sig 
i sidled. Avsluta med till 
exempel en ytbeläggning av 
stenplattor.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Byggvägledning
Så här enkelt monterar du gop Markränna®

När du påbörjar arbetet med att montera din gop Markränna®, försäkra dig om att betongbädden är korrekt utförd 
och att du även bestämt hur markrännan skall anslutas till avloppsröret.

Betongbädd
Utför betongbädden och betongarbetena enligt ritningen 
ovan. Betongbädden kommer att ge dig en stadig markränna
i många år framöver. Vid en belastning på mer än 1,5 ton 
lägg betongen till den lägsta punkten på kanten av rännan.

Olika möjligheter till anslutning
Med lättmonterade delar är det  enkelt att göra många 
olika anslutningar med 90° vinkel (den orangefärgade delen 
måste läggas sist).
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Vertikalt utlopp 110 mm i diameter.

Horisontellt utlopp/ändstycke 110 mm i diameter.

Skruvset till galvaniserat stål och till gjutjärnsgaller.

Sandfång 110 mm i diameter.

Lövnät till sandfång.

Till gop Markränna® finns följande tillbehör:

gop Markränna® I  Dränering

GLASFIBER & PLASTPRODUKTER AB

Återförsäljare

gop Esslon® – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.

gop Suntuf ® – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.

gop Multiglas® – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.

gop Plexiglas® – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.

gop Isofond® – Effektivt fuktskydd för källargrunder och golv.

gop Woodlon® – Ett elegant, ekologiskt och underhållsfritt alternativ till hårda träslag.

gop Entrétak® – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.

gop Markränna® – Funktionell och stilren dränering för garage och terrass.

Några av våra välkända varumärken är:

gop är ett familjeföretag med över 40 års branscherfarenhet. Vi är kunniga och 

passionerade och strävar efter att erbjuda marknadens bästa totallösningar 

inom plast för såväl industrin som byggvaruhandeln och byggföretag. Gemen-

samt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på kvalitet, 

funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR 

PLAST!

Vi älskar plast - www.gop.se

Läs mer om vår  
kärlek till plast på 

www.gop.se

All information i denna broschyr skall anses som rådgivande och befriar inte användaren från skyldighet att på eget ansvar fastställa uppgifternas och anvisningarnas lämplighet för det avsedda ändamålet
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Glasfiber & Plastprodukter
är kvalitets- och miljöcertifierade


