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Creating Waterfall
 
 
CARACOL er navnet på et smukt vandfald i Brasilien, som ikke kun har lagt navn til men også 
inspireret os til udarbejdelsen af vores tagrendesystem, der er æs- tetisk og funktionelt udformet, 
så det passer til resten af taget. Inspirationen fra vandfaldets kraft og dynamik giver os helt nye 
perspektiver både med hensyn til funktion og holdbarhed.

Mange års tæt samarbejde med faglærte inden for stålpladeindustrien samt andre brancheaktører 
har givet os en værdifuld viden om markedets forvent- ninger og ønsker.

Udover lang holdbarhed er vores system også let at montere – ja, det er faktisk en ren fornøjelse.

CARACOL produceres i bedste kvalitet og med høj ydeevne i vores fuldautoma- tiserede produk-
tion i Malmø, hvor vi råder over det sidste nye inden for værktøjer og maskiner fra verdens førende 
producenter.

Alle produktionslinjer består af datastyrede, fuldautomatiske maskiner og robotter, som sikrer, at vi 
kan opfylde tekniske specifikationer og de strengeste miljøkrav.

En vigtig del af logistikken er lagerstyringen. For at sikre at udleveringen til kun- derne forløber 
bedst muligt, har vi brug for kapacitet til mellemlagring af tusind- vis af paller; dette har vi løst med 
et betydeligt lager i tæt tilknytning til produkti- onen.

Denne indsigt og erfaring har hjulpet os med at skabe et produktsystem, som med garanti leder 
vandet væk fra taget – enkelt, effektivt og i lang tid.

Caracol Takavvattning

Med vänliga hälsningar

Pontus Holgersson, VD
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Vi har tagrender i målene 100, 125 og 150 mm med markedets bedste farvebelægning Karat
ti forskellige farver.

Caracol HÄNGRÄNNA

HÄNGRÄNNA
Diameter 125, 150 mm

INDV. GERING
Diameter 125, 150 mm

Vinkel 45, 90 grader

UDV. GERING
Diameter 125, 150 mm

Vinkel 45, 90 grader

RÄNNSKARV
Diameter 125, 150 mm

RENDEJERN M/FJEDER
Diameter 125, 150 mm

Längd 70, 160, 210 mm

RENDEJERN
Diameter 125, 150 mm

Längd 145, 195, 335 mm

KONSOLJERN
Diameter 125, 150 mm

JUSTERBAR KONSOLJERN
Diameter 125 mm



Creating Waterfall

Ud over lang holdbarhed er vores system også ekstremt nemt at tilpasse.

med Tillbehör

INDV. GERING
Diameter 125, 150 mm

Vinkel 45, 90 grader

UDV. GERING
Diameter 125, 150 mm

Vinkel 45, 90 grader

RENDEJERN
Diameter 125, 150 mm

Längd 145, 195, 335 mm

JUSTERBAR KONSOLJERN
Diameter 125 mm

ENDEBUND
Diameter 125 mm

ENDEBUND KOMBI
Diameter 125, 150 mm

STAG
Längd 280 mm

TUDSTYKKE
Diameter 125/75, 125/90

150/100 mm

OVERSKYLDBESKYTTELSE
VINKLET

OVERSKYLDBESKYTTELSE
LIGE
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Vi har nedløbsrør i målene 70, 90 og 100 mm med alt hvad du behøver til montering.

Caracol STUPRÖR

RØRBØJNING
Diameter 75, 90, 100 mm

Vinkel 70 grader

MELLEMSTYKKE
Diameter 75, 90, 100 mm

Längd 1000 mm

RØRHOLDER TRÆ
Diameter 75, 90, 100 mm

SOKKELKNÆ
Diameter 75, 90, 100 mm

SKYDSTYKKE
Diameter 75, 90, 100 mm

GRENRØR
Diameter 75, 90, 100 mm

FOLDBAR UDKASTER
Diameter 75, 90, 100 mm

SELVRENSENDE LØVSIGTE 
(PLAST)
Diameter 90,100 mm



Creating Waterfall

Et komplet sortiment til tagrendesystemer som med garanti leder vandet fra taget væk - enkelt,
effektivt og i lang tid.

med Tilbehør

MELLEMSTYKKE
Diameter 75, 90, 100 mm

Längd 1000 mm

RØRHOLDER TRÆ
Diameter 75, 90, 100 mm

GRENRØR
Diameter 75, 90, 100 mm

SELVRENSENDE LØVSIGTE 
(PLAST)
Diameter 90,100 mm

PÅSKYDNINGSRØR
Diameter 75, 90, 100 mm

VATTENKUPA
Diameter 75, 90, 100 mm

RØRHOLDER (STEN) 
INK. KIL
Diameter 75, 90, 100 mm

Stift (L) 175 mm

MUFFE TIL RENSETRAGT
Diameter 90, 100 mm

RENSETRAGT (PLAST)
Diameter 90, 100 mm

UDKASTER
Diameter 75, 90, 100 mm

NEDLØBSRØR
Diamater 75, 90, 100 mm
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KARAT - Lang holdbarhed og flot finish
 
For at forlænge holdbarheden og øge den æstetiske værdi af CARA- COL-produkterne 
forsynes begge sider med KARAT, markedets ab- solut bedste farvebelægning.

KARAT er en original farvebelægning, der sikrer bedst vejrbestandig- hed og slidstyrke 
samtidig med at glans og farvebestandighed beva- res.
 
Et produkt som vi giver 20 års garanti på.

Hvid
AR9002

Brun
AR8017

Brun
AR8019

Teglrød
AR8004

Rød
AR3009

Lys Silver
AR9006

Mørk Silver
AR9007

Mørk grå
AR7011

Sort
AR9005

Alu-zink 
AR0185

Kulörer & Garantier

Färgerna som presenteras här kan avvika från de verkliga färgerna. För exakta färger, kontakta oss och beställ plåtprover.
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Verksamhet:
Areco Sweden AB tillverkar ett komplett takavvattningssystem med  
hängrännor, stuprör och tillhörande detaljer i standard- och special-
utförande i flera olika kulörer.

miljöarbete:
Areco Sweden AB har vidtagit följande åtgärder inom ramen för sitt 
miljöarbete:

Miljöpolicy enligt miljöverkets regler•	
Årlig miljöredovisning•	
Anslutning till REPA-registret. 556266451501•	
Källsortering•	
Regelbunden kontroll av inre och yttre miljö•	
Kemikaliegranskning före användning•	
Samarbete med STENA återvinning av restprodukter•	

Produktion:
Plåten levereras färdigbehandlad till Areco Sweden AB där den  
vidareförädlas genom formning och pressning till slutprodukt.  
Det som tillförs under processen utöver råvaror är elenergi.
Lokalerna värms till större delen av spillvärme från maskinerna.
Spill från råvaror går till återvinning och emballaget källsorteras.  
Eventuella övriga rester källsorteras. 

råVaror:
Takavvattningsprodukterna tillverkas i följande material:

Färgbelagd tunnplåt i Hard Coat Glossy, enligt SS-EN 10169.•	
Alu-zink•	

www.areco.se

distribution aV slutProdukt:
Gods till och från Areco Sweden AB i Malmö med lastbil.
Transporter inom vårt område görs med eltruckar samt dieseltruckar.
Den färdiga produkten emballeras i wellpappkartonger, stålhäckar/ 
trähäckar för att skyddas vid transport. Stålhäckar returneras till Areco 
Sweden AB för återanvändning.

montering:
Takavvattningssystemen är lätta att montera. Inga hälsorisker under 
brukningsfasen finns dokumenterade.  Den binder inte heller någon 
fukt under lagring och byggande.

sPill i byggskedet:
Produkterna levereras i anpassade längder vilket medför minimalt 
med spill, ev. överblivet spill lämnas till lokal återvinning.
  
underhåll:
Livslängden på takavvattingssystemet är mycket långt och kräver väl-
digt lite underhåll. Rännor skall regelbundet sköljas med vatten och 
borstas med mjuk borste, oftast utan rengöringsmedel. Vid behov kan 
lite diskmedel tillsättas för att ta bort eventuella avlagringar. Skador 
skall rengöras och bättringsmålas med för ändamålet lämplig färg.

restProdukter:
Vid demontering är produkterna lätta att demontera och lämnas till 
återvinning för att kunna återbrukas vid tillverkningen av nytt  
råmaterial  

Caracol takavvattning
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Innehavare och TIllverkare: Areco Sweden AB

ProdukTer: Takavvattningssystem av varmförzinkad Z275 färgbelagd stålplåt eller
 alu-zinkbelagd AZ185 stålplåt. Rännor och rör är tillverkade av 0,57 mm   
 DX52 275 g/m2 med primer och topp lack (High Build Polyester) ca. 35 µm
 på varje sida.  
 Detaljer är tillverkade av 1,0 mm DX 51 275 g/m2 eller 0,6 mm DX54 275 g/m2

 med primer and  topp lack (High Build Polyester) ca. 35 µm på varje sida.
 Rännkrok är tillverkad av ST-22, ST-37 galvaniserad stål 275 g/m2 och pulver- 
 lackad med minst 60 µm.                                                                                                                                      

avsedd andvändnIng: Uppsamling och bortforsling av regnvatten och smältvatten från tak. Dessa
 produkter uppfyller kraven enligt 8 kap. 4 § 3 PBL i de avseende och under de  
 förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestäm-  
 melserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR): 
 Installationer för dagvatten: 6:642, 1 §
 utformning: 6:644, mening 1

sPårbarheT:  Alla produkter är försedda med etiketter, avseende tillverkningsdatum och 
 coil-id, vid produktion för att säkerställa spårbarhet. 
 (nyckelord: takavvattning, rör och detaljer)

caracol Takavvattning

Pontus Holgersson, VD

Areco Sweden AB härmed förklarar att caracol Takavvattningsprodukter  
följer kraven för CE-märkning enligt Boverkets regler för icke harmoniserade produkter.

 
deklarationsnr. 20121210



Creating Waterfall

MONTER INGSANVISN ING REGNVA TTEN

Verktyg
Caracol Regnvattensystem är konstruerade så att de är lätta att
montera. De verktyg som du behöver för montering är tång,
hammare, skruvmejsel, bågfil, måttband och snöre. Behöver du ett
krokbockningsverktyg hyr du det hos din byggmaterialhandlare.

Kapning
Vid kapning av rännor och rör används bågfil. Rondell får ej
användas – metallspån och värmen från skivan förstör plåtens
galv- och ytskikt.

Beräkning av vad som behövs
Hur mycket som går åt av hängrännor, stuprör och tillbehör varierar
beroende på hur ditt hus ser ut. Räkna med att varje stuprör klarar
en rännlängd upp till max 12 m. Rännkroken monteras så att rännan
lutar mot stupröret. Måttet ska vara 600 mm c/c, med en lutning på
5 mm per meter. Du väljer dimension på hängrännor och stuprör
efter vilken yta det blir på taket.
• Ytan per takhalva upp till ca 50 kvm: Ränna & rör dimension 100/75 mm.
• Yta per takhalva mellan ca 50-100 kvm: Ränna & rör i dimension 125/90 mm.
• För större ytor finns rännor och rör i dimension 150/100 mm.

Bestäm åt vilket håll rännan skall luta. Välj vilken krok
du skall använda. Montera första och sista kroken ca
10 cm från takets kant. Övriga krokar monteras med
ett avstånd på c/c 600 mm (se skiss). Lutning
5 mm/meter. Fäst kroken med skruv eller ankarspik.

SÅ HÄR MONTERAR DU

MONTERING A V  RÄNNKROK

BOCKNING A V  HAKFÄSTE/RÄNNKROK

4

Välj vilken krok du skall använda. Börja montera krokarna 1-1 ca 300 mm från
mitten, och gör lutningen åt vardera hållet. De sista krokarna monteras ca 10 cm
från takets kant. Övriga krokar monteras med ett avstånd på c/c 600 mm
(se skiss). Lutning 5 mm/meter. Fäst kroken med skruv eller ankarspik.

Vid taklängder upp till 12 meter 
= 1 stuprör

Vid taklängder upp till 24 meter 
= 2 stuprör

Montering på takfotsbräda
Kompaktkrok eller kort bandjärnskrok monteras på takfotsbrädan.
Lutar denna använd ställbarkrok.Vid längder upp till 12 meter monteras 
första och sista krok ca 10 cm in från takets kant. Lutning 5 mm per meter.
Fäst ett snöre i första krokens nedersta del (se pil).
Spänn snöret och fäst det i sista kroken. Kontrollera lutningen.
Med hjälp av det spända snöret monteras övriga krokar med c/c 600 mm. 
Vid taklängder över 12 meter påbörjas montering från mitten med fall utåt.

Montering på läkt
Mellan/lång krok måste bockas så att rännan får lutning.
Lägg ihop de antal krokar du behöver. 
Markera med ett streck tvärs över alla krokar där första kroken skall bockas (pil 1).
Mät ut från det dragna strecket på sista kroken så att lutningen blir 5 mm/meter. 
Markera därefter med ett nytt streck (pil 2). Efter detta streck bockas krokarna på. 

2

1

Bleckkrok

KompaktkrokSnabbkrokKombikrokBleckkrokStällbar krok

Creating Waterfall

Kort rännkrok

Ställbar krok

 

Monteringsanvisning

Værktøj
Caracol tagrendesystem er produceret så de er lette at montere. Det værktøj, 
som du har brug for, er tang, hammer, skruetrækker, sav, målebånd og snor. Får 
du brug for et vinkeljern, kan du leje et i dit lokale bygge- marked.

Tilskæring
Ved tilskæring af tagrender og nedløbsrør anvendes en sav. Der må ikke 
anvendes rundsav, da metalsplinter og varmen fra bladet ødelægger pladens 
galvanisering og overflade.

Beregn forbrug af materialer
Hvor mange tagrender, nedløbsrør og andet tilbehør du skal bruge, afhænger 
af, hvordan dit hus ser ud. Regn med at hvert nedløbsrør kan holde en max. 
tagrendelængde på 12 m. Monter rendejern så tagrenden falder ned mod 
nedløbs- røret. Afstanden mellem rendejern må ikke overstige 600 m, og 
der skal være et fald på 5 mm/m. Mål på tagrender og nedløbsrør vælges i 
henhold til tagfladen.

• Tagflader op til ca. 50 m²: Mål på tagrende og nedløbsrør 100/75 mm.
• Tagflade mellem ca. 50-100 m²: Mål på tagrende og nedløbsrør 125/90 mm.
• Til større tagflader fås der tagrender og nedløbsrør i 150/100 mm.

Beslut dig for i hvilken retning din tagrende skal falde. Vælg hvilket rendejern 
du vil bruge. Monter første og sidste rendejern ca. 10 cm fra tagkanten. De 
resterende rendejern monteres med en afstand af 600 mm (se tegning). Fald 5 
mm/mm. Fastgør rendejern med skrue.

Vælg hvilket rendejern du vil bruge. Monter rendejern 1-1 ca. 300 mm fra 
midten med fald i begge retninger. De sidste rendejern monteres ca. 10 cm fra 
tagkanten. De resterende rendejern monteres med en afstand af c/c 600 mm 
(se tegning). Fald 5 mm/m. Fastgør rendejern med skrue.

Montering på tagfodsbræt
Kompaktrendejern eller kort rendejern monteres på tagfodsbræt. Hvis dette har 
et fald på anvendes justerbart rendejern.
For taglængder op til 12 m monteres første og sidste rendejern ca. 10 cm fra 
tagkanten. Fald 5 mm/m. Fastgør en snor nederst på første rendejern (se pil). 
Spænd snoren og fastgør denne til det sidste rendejern. Kontroller fald. Ved 
hjælp af snoren kan du nu montere de resterende rendejern med 600 mm 
afstand.
For taglængder over 12 m påbegyndes monteringen fra midten med fald ud af.

Montering på lægte
Medium/lange rendejern skal bukkes, så tagrenden får et fald. Find det antal 
rendejern du skal bruge. Marker med en streg tværs over alle rendejern, hvor 
dette skal bøjes (pil 1). Mål ud fra stregen på det sidste rendejern, så faldet 
bliver 5 mm/m. Marker derefter med en ny streg (pil 2). Bøj rendejernene efter 
denne streg.

SÅDAN MONTERER DU

MONTERING AF RENDEJERN

BUKNING AF RENDEJERN

Kort rendejern

Taglængder op til 12 meter
                 = 1 nedløbsrør

Taglængder op til 24 meter
                 = 2 nedløbsrør

Rendejerns typer

Tin Krog

Justerbar rendejern
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MONTERING AV RÄNNGAVEL

SKARVNING MED RÄNNSKARV

Gaveln är kombinerad för både höger och vänstermontering.
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss). 

Lägg i fogmassa enligt den streckade linjen. Fäst tätningslisten
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
ned den i rännan och tryck in den helt.

2.

1.

1.2.

Vik upp en ca 4 cm lång flik av den undre rännans bakkant.  
Lägg i fogmassa enligt de streckade linjerna och för in den övre 
rännan i den undre enligt bild. Fäll ned den övre rännan i den
undre och vik över fliken och kläm ihop så att båda rännorna låses. 

SKARVNING UTAN RÄNNSKARV

MONTERING AV RÄNNA

MONTERING AV OMVIKNINGSKUPA

Lägg rännan i krokarna, tryck
ned framkanten på rännan mot
kroken och böj över låsblecket.
Tryck sedan ned rännan så att
den vilar på kroken och böj över
det andra låsblecket.

Märk ut på rännan var stup-
röret skall placeras. Såga två
snedställda snitt så att du får
en öpping på ca 10 cm. Vik
ned kanterna i hålet en aning
så rinner vattnet ur rännan. 

För in den vikta kanten på
omvikningskupan i rännas
framkant. Fäll sedan över
kupan mot rännans bak-
kant. Vik sedan kupans lås-
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

För ihop rännorna mot varandra
och lägg lite fogmassa i skar-
ven på över- och undersidan.

Vik ut rännskarven lite innan
montering. Lägg sedan minst
två strängar med tätmassa
efter hela gummitätningen som
sitter monterad i rännskarven.

Fortsätt sedan med att fästa
rännskarven över rännans bak-
kant (1) (se även föregående
bild) och sedan över rännans
framkant (2) (vulsten).

Fäll därefter ihop rännskar-
ven med handen (1) så att
den ligger mot rännan. 
Vik sedan över låsblecket
så att det låses fast (2).

© 2012 Caracol. All rights reserved. För mer information besök www.caracol.nu

När snabbkrok används
förs rännans framkant in
i kroken. Därefter trycker 
du ner rännan så att den
låses under piggen i
krokens bakkant.

Creating Waterfall

Monteringsanvisning

MONTERING AF TAGRENDER

MONTERING AF TUDSTYKKE

MONTERING AF ENDEBUND

SAMLING MED SAMLESTYKKE

SAMLING UDEN SAMLESTYKKE

Læg tagrenden i rendejernet og 
pres forsiden ned mod rendejernet 
og bøj låsetap ned. Pres herefter 
tagrenden ned, så den hviler på 
rende- jernet og bøj den anden 
lå- setap ned.

Marker på tagrenden hvor nedløb-
srøret skal placeres. Sav to skrå 
snit så du får en åbning på ca.
10 cm. Bøj kanterne lidt så vandet 
kan løbe ind i nedløbsrøret.

Når der anvendes rendejern 
presses forsiden af tagren- den 
ned i rendejern- et. Derefter 
presses tagrenden ned så den 
låses under toppen på bagsiden af 
rendejernet.

Før den bukket kant ind i rendens 
forkant. Skub herefter tudstyk-
ket mod rendens bagkant. Buk 
herefter tudstykket låseblik over 
rendens bagkant, så den låser.

Endebunden er kombineret til både højre og venstre mon- 
tering. Vrik “øret” og vulsten af i henhold til de raderede spor 
i endebunden til den side, hvor du ikke skal montere den (se 
tegning).

Læg fugemasse i efter den punkterede linje. Fastgør tæt-
ningslisten til endebunden. Placer endebunden ca. 2 cm i 
tagrendens forende; drej og tryk den helt på plads.

Bøj samlestykket lidt ud- ad inden 
montering. Læg herefter to striber 
fuge- masse langs hele gum- 
miforseglingen der er monteret i 
rendejernet.

Skub tagrenderne mod hinanden 
og læg lidt fugemasse i samlestyk-
ket ovenpå og nedenunder sam-
menføjningen.

Fortsæt med at fastgøre sam-
lestykket over tagrend- ens bag-
side (1) (se også forrige billede) og 
herefter over tagrendens forside 
(2) (vulsten).

Pres herefter samlestykket sam-
men med hånden (1) så den har 
kontakt til tagrenden.
Fold taplåsen ned ov- er så det er 
låst fast (2).

Bøj en ca. 4 cm lang flig af den nederste tagrendes bagside. 
Læg fugemasse langs de punkterede linjer og før den øverste 
tagrende ind i den nederste som vist på billedet. Buk den 
øverste tagrende ned i den nederste, bøj fligen ned over og 
klem sammen så begge tagrender låses.
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PRAKTISKA T ILLBEHÖR

RÖRVINKLAR & MELLANSTYCKEN

A

4

3

2

1

1. Grenrör används om du t.ex. vill 
koppla ihop flera tak till samma 
stuprör.

2. Fällbar utkastare används om du 
vill samla upp regnvattnet. 
Montera den fällbara utkastaren 
på stupröret.

3. Renstratt och lövsil förhindrar att
skräp och löv hamnar i dagvat-
tenledningen. Muff finns till olika 
dimensioner av rör.

4. Brunnsutkastare används vid direkt 
anslutning mellan stuprör och 
dagvattenledning.  

5. Utkastare monteras när stupröret 
inte är anslutet till dagvattenled-
ning. Använd skruv eller nit när 
du fäster utkastaren i stupröret.

MONTERING AV SVEP

Svepet monteras ca 10 cm under den nedre
rörvinkeln. Avståndet mellan svepen bör ej
överstiga 2 meter. Svepet låses med kil
(låskilens breda sida nedåt). Slå ned kilen
med hjälp av hammare och en träbit. 
Finns för både trä- och stenvägg. 
I sten- eller tegelvägg förborras hål för 
svepets infästning (borra i fogen).

Montera samman rördetaljerna med 
stupröret och anslut mot omvikningskupan.
Kontrollera att röret sitter rakt.

Mellanstyckets längd bestäms av takets
utsprång. Mät avstånd A så ser du i 
tabellerna hur långt mellanstycket skall
vara. Avkapade stuprör kan även
användas som mellanstycken. RÖRVINKEL 70O

A cm

ca ca ca ca ca ca
70

Mellanstyckets
längd cm 

5
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Monteringsanvisning

RØRBØJNING OG NEDFØRSLER

PRAKTISK TILBEHØR

MONTERING AF RØRHOLDER

Nedførslens længde bestemmes af 
tagets A udhæng. Mål afstanden A 
herefter kan du i tabellen se, hvor 
lang nedførslen skal være. Afklip 
fra nedløbsrør kan anvendes som 
nedførsel.

Grenrør anvendes hvis du  f.eks. 
vil koble flere tag til samme 
nedløbsrør.

Sammenklappelig udkaster 
anvendes, hvis du vil op- samle 
regnvand. Monter ud- kasteren på 
nedløbsrøret.

Løvgitter og –filter forhindrer at 
blade og andet affald en- der i 
dagvattenledningen. Manchetter 
fås til rør i forskel- lige mål.

Brøndkraver anvendes ved direkte 
tilslutning mellem nedløbsrør og 
dagvattenledning.

Udkaster monteres, når ned- løb-
srøret ikke er tilsluttet dagvatten-
ledning. Der skal anvendes skrue 
eller nitte, når du fastgør udkaster 
til nedløbsrøret.

1.

2.

3.

4.

5.

Rørholder monteres ca. 10 cm under den 
nederste rørbøjning. Afstanden mellem 
rørholdere må ikke være mere end 2 m. 
Rørholderen låses med en kile (låsekilens 
brede side ned ad) Slå kilen ned med en 
hammer og en træklods.
Fås til både træ og beton .
I murværk forbores et hul til rørhol- de-
rens fastgørelse (bor i fugen).
Monter rørholder til nedløbsrør og tilslut 
til tudstykket. Kontroller at nedløbsrør 
sidder lige.

RØRVINKEL 70°

A cm
Mellemstykkes 
længde cm
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