
Monteringsanvisning 

1. Start montering ca 10 cm fra vindski 
ved å skru rennekroken lengst fra tap-
pestykket/nedløp til forkantbordet. Bruk 
galvaniserte skruer 4,5 x 35 mm. Montér 
rennekroken slik at renna ligger minst 
20 mm under forlengelsen av takfallet. 
Strekk en snor med fall på 2 mm pr. lm. 
til en rennekrok som monteres ca 10 cm 
foran tappestykket/nedløpet. Øvrige ren-
nekroker monteres i taksperre-endene 
(cc-60).

2. Beregn og merk av på renna hvor 
tappestykket/nedløpet skal plasseres. Sag 
to skråstilte snitt i renna, slik at åpnin-
gen blir ca 5 cm. Slå ned snittkanten i 
renna slik at vannet renner lettere ned. 
Tappestykket monteres etter at renna er 
på plass. (Se ill. 7)

5. Ved kutting av renne er det viktig å 
kutte i vinkel.

7. Stikk tappestykket inn under takren-
nens forkantvulst. Bøy tilbake og klem 
låsefjærene over takrennens bakkant.  
Start monteringen av nedløpet ved å tre 
det første bendet opp på tappestykket. 
Det andre bendet plasseres mot vegg. 
Mål avstanden mellom bendene.  
Tilpass mellomstykket og monter det andre 
bendet. Monter nedløpsklammerne til 
veggen, et klammer ved overgang bend/ 
nedløp og et ved utkaster eller soil av-
slutning. Tilpass og monter nedløpsrøret.

8. For tak med takshingel/takbelegg  
benyttes eget takfotbeslag. Stiftes til  
undertaket.

9. For lektede tak benyttes eget takfot-
beslag. Ved bruk av overligger monteres 
disse etter at beslaget er montert. Stiftes 
til lekt.

4. Takrennen monteres først i forkant og 
presses på plass i rennekroken. Ved bruk 
av rennekrok med bøyle, presses bøyle 
over bakkant av renna.

Når takrennen er ferdig montert 
starter monteringen av takfotbeslag. 
Gjør et snitt på ca 3 cm i takfot-
be-slagets nedre del. Lås overlap-
pingen ved å tre neste beslag inn i 
snittet.

6. Ved skjøting benyttes skjøtestykke. Tres 
inn på den monterte takrennens bakkant. 
Plasser takrennene mot hverandre, avstand 
ca 5 mm og juster skjøtestykket slik at 
det dekker begge rennene. Hekt skjøte-
stykket på i forkant, bøy tilbake og trykk 
evt. slå forsiktig slik at låsetappen er  
ordentlig på plass.

3. Monter endestykket. Slås på med 
håndflaten eller hammer og trekloss. 
Kontroller at endestykket sitter fastlåst. 
Kutt/bøy vingen som vender inn mot 
forkantbordet.

Isola Takrennesystemer

Isola Ståltakrenne monteres enkelt uten bruk av spesialverktøy.  
Du trenger: hammer, drill, skruer, tommestokk, snor, syl, baufil og vater. 

NB! Rennelengde med fall til nedløp bør ikke overstige 10 m.

ca. 10 cm


