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STONE sokkelrende fra 
Semitech til etablering af en fri sokkel

STONE er en stabil og meget nem løsning til affugtning af sokler. Denne rende 
fungerer som alternativ til vores ZinkStabil sokkelaffugter med gitterrist.
Affugtning af sokler
Du skal vælge STONE sokkelrende, hvis du ønsker en stabil og let montage. STONE minimerer risikoen for fugtindtrængen i soklen.

Hurtig og nem montering 
Profilen er forsynet med fer og not, hvilket gør montage meget let og hurtig og uden brug af specialværktøj.  
Kan bruges som en helt åben model, men vi anbefaler, at der fyldes op til 50 mm rallag i - såsom småsten eller ral. 
På denne måde sikres 150 mm fri sokkel.
Leveres i 2000 mm længder.

Niveaufri adgang
Ønsker man niveaufri adgang, har vi en indsats, som man placerer i renden - meget nem og pæn løsning. 
Indsats leveres i anbrud og skal samles/tilpasses på stedet. 
Leveres i 1000 mm længder inkl. rist . 

STONE
sokkelrende



Semitech A/S | Reskavej 1 | 4220 Korsør | Tlf. 5752 7575 | email@semitech.dk | www.semitech.dk | cvr. nr. 17089188

Part of the solution

SEMITECH | Reskavej 1 | 4220 Korsør | Tlf. 5752 7575 | email@semitech.dk | CVR nr. 17089188

STONE 
SOKKELRENDE - SNITTEGNING

Perforering i bunden af 
stålkassen sikrer, 

at vandet ledes væk.
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Drænlag

Afretningslag

Topbelægning

Sokkel

STONE m/drænhuller

STONE sokkelrende

Pæn ombukket afslut-
ning mod belægning

Perforering i bund 
sikrer, at vandet 
ledes til drænlag

Forstærkninger øger  stabiliteten, 
både under og efter montagen.

produceres i 2 mm galvaniseret stål med zinkmagnesium 
belægning (DX51D+ZM310MAC), for længere levetid. 

Hjørneprofil -
udvendig Endestykke

Indsats til niveaufri 
adgang inkl. rist

Indsats til niveaufri 
adgang inkl. rist og L-profil Hjørneprofil - indvendig

Indsats til niveaufri 
adgang


