
Perfekt  
tagafvanding

Tagrendesystemer

Gør det med Marley.
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Slagfast plastmateriale af høj kvalitet ■
Høj vejr-, UV- og temperaturbestandighed ■
Optimal formstabilitet og pasnøjagtighed ■
Nemt og sikkert samlingssystem ■
Kontrolleret ekspansionsudligning ■

Top kvalitet – Made in Germany ■  

 * se garantibetingelserne – www.marley.dk

Marley: 10 års garanti på tagrender
Marley tagrendesystemer – tagafvanding i perfektion. 
Med god grund:

Montering. Marley tagrender limes sikkert sammen eller 
samles ganske nemt. Det kan du også!

System. Komplette løsninger til enhver tagstørrelse og 
-form inkl. specialhjørner til karnapper, kviste, havepavil-
loner m.m.

Knowhow. Effektive detaljer, f. eks. forhindrer knast-not-
systemet ukontrolleret ekspansionsudligning af tagrenden 
og justérbare rendejern gør det nemt at indstille rendens 
hældningsvinkel.

Design. Formskønt og muffefrit nedløbsrørsystem med 
bløde overgange. Alsidighed med et bredt farvespektrum 
giver et hav af kreative muligheder.

Ekstratilbehør. Tuning til tagrenden, f. eks. regnvands-
samler med overløbsstop – sådan får du gratis vand!

Holdbarhed. De slagfaste, temperatur-, vejr- og UV-
bestandige plastmaterialer har en ekstremt lang levetid og 
en enorm belastningsevne. Det yder vi 10 års garanti på!

Innovativ. Marley optimerer tagrendesystemerne 
 konstant – de bliver således endnu nemmere at montere, 
endnu mere holdbare og beskytter dit hus endnu bedre 
mod regnvand.

Pris. Prøv at sammenligne! Tagrender i plast er i mange 
henseender det bedre alternativ hvad prisen angår.

Kvalitet. Made in Germany – lang holdbarhed, optimal 
kvalitet.

Hold dit hus tørt: Marley tagrendesystemer er 
gennemtænkte professionelle løsninger til tag-
afvanding – af høj kvalitet, prisbillige, nemme 
at montere. Marley tagrender beskytter vægge 
og fundamenter sikkert og pålideligt mod regn-
vand.

Marley tagrender –
og man har sit på det tørre
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Hvilken slags tagrende skal  
du bruge til dit hus?
Tagrender og nedløbsrør findes i forskellige størrelser. Den rigtige størrelse til taget 
afhænger af tagets grundflade og antallet af afløbspunkter.

Et eksempel: Saddeltaget på et 15 m langt og 10 m bredt hus skal afvandes. Husets 
grundplan udgør dermed 150 m². Hvis hver side af huset er udstyret med et nedløbsrør, 
kommer den grundflade, der skal afvandes, til at udgøre 75 m². Ifølge tabellen skal dette 
hus udstyres med en Marley tagrende RG 125 og et Marley nedløbsrør DN 105 på hver 
side. Hvis der opereres med to afløb på hver side af huset, vil den grundflade, der skal 
afvandes, komme ned på 37,5 m², dvs. på det halve. Som vist i tabellen kan man i så 
fald montere en Marley tagrende RG 100 og to Marley nedløbsrør DB 75 på hver side.

Med vores beregningstool til tagrender kan du også udregne den rigtige 
rende til dit hus på Internettet: www.marley.de.

Tagets  
grundflade/ 
grundplan

Byggemål (RG) til
halvrunde, firkant- eller

Duplex-tagrender

Nedløbsrør
byggemål
(DN) i mm

op til   25 m²   RG 70/10 dele DN 53

op til   25 m²   RG 75/10 dele DN 53

op til   51 m²   RG 100/8 dele DN 75/DN 90

op til  100 m²   RG 125/7 dele DN 105/DN 90

op til  159 m²   RG 150/6 dele DN 105

TIP
Benyt også

behovsvurderingen

fra side 16!



Forbindelsesskål

Tagrende

Not

Knast

Udvidelse
På grund af materialet kan tagrender udvide sig  
ved varme. Marley knast-not-systemet udligner denne 
længdeudvidelse:
Tagrendens not griber ind i forbindelsesskålens knast. 
På denne måde begrænses tagrendens udvidelse  
kun til dette område. Således forhindres det, at  
tagrenden forskydes, kaster sig eller at dens enkelte 
dele glider fra hinanden.

Vores specielle pluspunkt:
Marley knast-not-systemet

Knast-not-systemet er integreret i de

■   halvrunde tagrender RG 75,  
RG 100, RG 125 og RG 150

Skru fast – hægt i – færdig!
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Det halvrunde tagrendesystem til store tagflader er netop det rigtige til parcelhuse, store 
carporte eller garager. Ved monteringen behøver man kun at save, skrue og samle –  
svejsning eller lodning er ikke nødvendig. Det omfangsrige tilbehør omfatter bl. a. spe-
cielle fodkanter til tage med høj rejsning, flade tage eller altaner. Alt efter vilkårene får 
du rendeholdere i plast eller rendejern med drejeled – skal ikke bøjes. Rendejernene 
kan indstilles for at justere renden. Og specialhjørner kan du bestille ekstra.

Halvrund tagrende RG 100/125/150

Fordele:

 Omfangsrigt sortiment

 Lang levetid

 Enorm belastningsevne



Et ordreformular finder du under www.marley.de.

Skru fast – hægt i – færdig!

Professionel rende til små tagflader

Halvrund RG 75

Specialhjørner i plan udførelse 
har du f. eks. brug for til altaner eller tilbygninger med fladt  
tag uden retvinklet grundflade.

Duplex

Firkant-tagrende

Halvrund tagrende 
RG 75

TIP
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Fordele:

  Samlingssystem til havehuse

 Specialhjørner til pavilloner

 Justérbare rendeholdere Med sin kapacitet til tagflader op til 25 m² er den halvrunde RG 75 ideel til havehuse. 
Nem gør-det-selv montering: Den halvrunde RG 75 sættes ganske enkelt sammen.  
Og den ser altid godt ud – tætningerne på studser, forbindelsesskåle og hjørner er  
„usynlige“. Også overgangene på det muffefrie nedløbsrør er „bløde“ og næsten ikke  
til at se: I udseende harmonerer RG 75 godt med det halvrunde tagrendesystem,  
f. eks. til garagetilbygning til huset.

Til en- og tofamiliehuse  
med tagflader op til 100 m² 
grundflade:

Halvrund tagrende  
RG 125, 7 dele

Til små tage og tilbygninger 
med tagflader på op til 51 m² 
grundflade:

Halvrund tagrende 
RG 100, 8 dele

Specialhjørner med ekstra hældning
har du f. eks. brug for til kviste eller tilbygninger med skråt  
tag uden retvinklet grundflade.

Efter særligt ønske: Specialhjørner til alle Marley tagrender

Orienter dig efter far ve-
systemet på reolen og 
find den rigtige rende!

Til lysthuse, sommerhuse, 
 garager og altaner med tagfla-
der op til 25 m² grundflade:



Bilder Fyrkants-takränna
in Farbe
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Fordele: 

 Alle farver

 Hurtig og sikker limning

  Mangfoldige fastgørelses-

muligheder

Den formskønne Marley firkant-tagrende passer perfekt til altaner,  
halvtag og andre små tagflader. En firkant-tagrende med nedløbsrør  
DN 53 monteres uden tætninger, men med Marley Speciallim. Tagrende,  
formstykker og nedløbsrør limes sikkert sammen. Marley firkant-tagrender 
kan foruden de kendte farver grøn og brun også fås i de flotte designfarver: 
hvid, koksgrå, grøn, sølvfarvet og kobberfarvet. Således kan du fremhæve 
farver med tagrenden!

Sikker samling kun med lim

Firkant-tagrende

Duplex- og firkant-tagrenden er kun egent til lukket 

rundt om anbringelse med ekstra ekspansionselemen-

ter (ved 4,6 eller 8 kantede pavilloner). Til rundt om 

montering anbefales derfor den halvrunde tagrende 

med kontrolleret længdeekspansion. 

TIP
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Duplex-tagrendens kapacitet er bemærkelsesværdig. Fidusen: På grund af den dybe, 
ovale form kan den opsamle mere vand end man tror. Derfor egner Duplex-tagrenden 
med nedløbsrøret DN 53 sig især til afvanding af lysthuse eller redskabsskure. Nem 
 montering, fordi rende og formstykker limes sikkert sammen med Marley Speciallim.

Duplex-tagrende

Lille – men alligevel stor!
Fordele:

 Høj kapacitet

 Dyb oval form

 Nem montering

Raffineret enkle: Rendeholdere fra Marley

En oversigt over 

fastgørelsesmulighe-

derne finder du på 

side 15.

TIP

Sådan fungerer det: Først 
skrues de justérbare Marley 
rendeholdere fast og derefter 
indstilles hældning og fald.
Det gør monteringen særdeles 
nem for selvbyggeren. Ved 
montering på sternbrættet 
udligner holderen en hæld-
ning op til 25°.
Holderafstand ved Duplex- 
og firkant-tagrende max.  
50 cm!

Marley har udviklet en klem-
meholder specielt til mindre 
tagflader, som ofte er dækket 
til med bølge- eller kanalpla-
der. Med denne holder kan 
firkant-, Duplex- og RG 75 
samt RG 100 render monteres 
direkte på 3 til 16 mm tykke 
bølge- og kanalplader. Ved 
dobbelte kanalplader klemmes 
holderen fast i mellemrummet 
og bliver dermed usynlig.



8

Med Marley tagrender kan selvbyggere nemt og hurtigt holde deres hus tørt. Du har brug  
for følgende værktøj: Fintandet sav, målebånd, snor, akku-boremaskine, hammer, vaterpas,  
pladesaks, knibtang.

I den følgende billedrække forklarer vi hvert enkelt monteringstrin for den halvrunde 
rende – grundprincippet kan overføres til alle Marley tagrender.

E F
Før fastgørelsen skal rendejernene 
bøjes. Bøjningen foretages nem-
mest med en stor knibtang, som vist 
på billedet, eller i et skruestik.

De andre rendejern rettes til efter 
denne lodsnor. Bestem målet for 
bøjningen af de enkelte rendejern 
og markér det på rendejernene.

G
Fastgør de bøjede rendejern  
i udsparingerne på taglægten med 
Spax-skruer eller passende søm.

A

D
Kontrollér endnu engang hældnin-
gen på lodsnoren. Man bør plan-
lægge 2–3 cm hældning pr. 10 m 
rendelængde.

Rendejern i en afstand på 50 til  
70 cm. Sav udskæringer svarende 
til rendejernenes bredde i 1. tag-
lægte, udstem udskæringerne for  
at kunne planforsænke jernene  
i taglægten.

I
Sæt afløbet på, bestem afløbets 
nøjagtige placering og tegn hullet 
til vandafløbet.

c
Spænd dobbelt lodsnor fra rende-
jernets højeste og laveste punkt fra 
1. til sidste rendejern.

H
Skær tagrenden til med en metalsav 
og placér den i rendejernet. 
 Endestykket sættes ganske enkelt på.

B
Ret 1. rendejern ud i forhold til 
 tagstenen: Tagstenens forkant skal 
rage 1/3 ind i renden. Montér  
det sidste rendejern med 2–3 cm 
hældning pr. 10 m.

Ideel til selvmontering!

Marley tagrender
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P q R

K
Afgrat savekanten. Montér derefter 
rendestudsen over den bagerste 
kant og vip den over mod den for-
reste vulst.

J
Hullet saves hurtigt og rent med en 
hulsav eller en fintandet sav.

M

L
Renderne samles med en forbindel-
sesskål. Rendeendernes rigtige 
afstand fremgår af markeringerne 
på forbindelsesskålen.

Forbindelsesskålen hægtes på over 
den bagerste kant og den forreste 
vulst. Bemærk markeringerne – 
knast-not-system!

N
Fodkanterne sørger for yderligere 
beskyttelse mod regnvand og sne. 
De hægtes ind i tagrendens kant 
og fæstnes med på taglægten med 
tagpapsøm.

O
Den færdige tagrende danner  
en pæn afslutning på taget og 
beskytter vægge og fundamenter 
mod fugt.

Ideel til selvmontering!

TIP

Fiksering af renden:

For at Marley knast-not-systemet kan fungere, skal 
hver rende fikseres i midten. Alt efter den anvendte 
fastgørelsesmetode foretages dette enten med en 
skrue, som skrues ind i renden gennem plastholde-
ren (billede P), eller ved at lave en indskæring i 
den bagerste kant og bøje rendejernets fjeder om  
i udsparingen (billede q og R).

For at kunne hægte  

fodkanter i den bagerste kant  

over hele rendens længde,  

skal rendejernenes fjedre afkortes  

med en pladesaks!



10

Klæbeteknik ved Duplex- og firkant-tagrender. Ud over samlingssystemet til  
halvrunde tagrender tilbyder Marley også et gennemtænkt og sikkert klæbesystem til firkant- 
og Duplex-tagrenden. Monteringsprincippet er ens for begge systemer. Særegenhederne 
ved sammenlimning med Marley Speciallim forklares her:

A
Hullet til afløbet saves nemmest 
med en hulsav. For alt savearbejde 
gælder: Kanterne skal afgrates 
grundigt før sammenlimning.

B
Rens og affedt rendestudserne på 
indersiden og tagrenden på klæbe-
området på ydersiden med Marley 
Specialrens. Påfør herefter limen  
på studsens inderside.

c
Lim delene straks sammen efter 
påføring af limen på rendestudsen. 
Hertil hægtes rendestudsen over 
den bagerste kant og den forreste 
vulst.

D
Rens ligeledes endestykkerne og 
smør et tyndt lag Marley Special-
lim på dem før sammenlimningen. 
Endestykkerne kan monteres på 
højre eller venstre side.

E
Anvend forbindelsesskålen til at 
samle 2 rendeender. Påfør lim på 
forbindelsesskålens indersider og 
skub rendeenderne ind i forbindel-
sesskålen.

F
Marley Speciallim og Marley 
 Specialrens er optimalt afstemt efter 
plastmaterialets beskaffenhed  
og garanterer sikre og vedvarende 
tætte forbindelser.

Sikker limning – rent og hurtigt!

Gør det med lim!
Monteringsfilm og  

-vejledninger finder  

du under 

TIP

www.marley.dk

Specielle oplysninger

Marley specialklæbemidlet opløser tagrendens plastmateriale 
og smelter materialet sammen (koldsvejsning). Når formstykker-
ne (skål, hjørner, endestykker, studse) limes sammen med ren-
den kan overskydende lim blive presset ud af samlingen og 
tilsmudse tagrendens overflade. Dette kan undgås ved at limen 
påføres på indersiden af de formstykker, som skal limes fast, og 
herefter at skubbe formstykkerne ind i renden eller at hægte 
dem på renden. En tætning af samlingerne ved hjælp af lim kan 
ikke foretages senere hen.
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Sådan fungerer det:  
Nedløbsrørsystem DN 105|90|75|53
Via nedløbsrørsystemet ledes regnvandet fra tagrenden til regnvandsafløbet eller 
 regnvandsbrønden. Ved monteringen af nedløbsrørsystemet stikkes de enkelte dele ind  
i hinanden. De bløde overgange giver nedløbsrørsystemet et særligt flot udseende.

A
En rørbøjning sættes på studsen 
og afstanden til modgående bøj-
ning måles. Herved skal der tages 
højde for indstiksdybden på 4 cm 
og afstanden til husets væg. Ved 
smalle tagfremspring forbindes  
2 bøjninger direkte med forbindel-
sesstykket.

B
Marley nedløbsrør kan nemt og  
hurtigt skæres med en fintandet sav. 
Tip: Anvend en skærekasse for at  
få et lige snit.

c
Nedløbsrørets afskårne ender  
skal afgrates; især ved montering  
af en Marley regnvandssamler  
kan opsamlingskapaciteten forøges 
betydeligt herigennem.

D
Nedløbsrørssystemets komponenter 
sættes ganske enkelt sammen. På 
grund af formstykkernes indstiksdyb-
de er der ikke behov for tætninger.

E
Rørene fæstnes med rørbøjler,  
som fastgøres med dyvler på husets 
væg. Her skelner man mellem  
„faste bøjler“ og „løse bøjler“.

G
Med en „løs bøjle“ føres nedløbsrø-
ret i midten eller på den nederste 
ende. Herved monteres ringskruen 
imellem fjedrene. Således kan røret 
bevæge sig i bøjlen og udligne 
længdeændringer på grund af tem-
peratursvingninger.

F
Med en „fast bøjle“ sikres nedløbsrø-
ret i den øverste ende. Herved mon-
teres ringskruen på siden af fjederen. 
Herigennem kan nedløbsrøret fikse-
res på dette sted. Afstand mellem 
bøjlerne: 2,00 til 2,50 m.

H
Nedløbsrør forbindes med en  
separat muffe. Nedløbsrørets ende 
ledes med et Marley KG-rør til  
regnvandskanalen eller det ender i 
en regnvandsbrønd.

Monteringsanvisning
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Alle Marley farver er iht.  

RAL – sådan finder du 

nemt den passende farve.

TIP

Marley tagrendefarver

Kobberfarvet – RAL 8029

Grøn – RAL 6005

Koksgrå – RAL 7016

Grå – RAL 7037

Hvid – RAL 9001

Brun – RAL 8017

Sølvfarvet – RAL 9006

Navnet Marley garanterer 
 kontrolleret kvalitet

Sæt kulør på taget
Det virker: Vore tagrendesystemer kan du få i standardfarverne brun og grøn, men også  
i de elegante designfarver koksgrå, hvid, grøn, sølvfarvet og kobberfarvet. Alt efter  
dine ønsker kan du understrege dit tags konturer eller lade renden træde i baggrunden. 
Lad din tagrende harmonere med taget, facaderne, vinduesrammerne og dørene –  
eller understreg direkte tagprofilen. Farverne er selvfølgelig lys- og vejrbestandige.

Made in Germany – denne kvalitetsstandard er et afgørende punkt hos Marley. 
Fra den regelmæssige kontrol af råstofferne af høj kvalitet over de enkelte produk-
tionstrin til kontinuerlige tests af produkterne under vejrpåvirkning eller i labora-
toriet. Marley tagrender sætter målestokke hvad angår lang levetid og kvalitet –  
med garanti!
Her går vi ikke i stå: Marley fortsætter udviklingen af tagrender, således at de er 
endnu nemmere at montere og du får endnu mere glæde af at gøre det selv.



Tuning til tagrenden
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Marley Poly-Net Løvstop lægges blot ned i tagrenden –  
og løv har ingen chance mere. Det bliver liggende på den 
hvælvede overflade og blæses væk af vinden, når det er 
blevet tørt. Marley Poly-Net Løvstop af polyethylen (PE)  
er brudsikkert, korrosionsbestandigt, temperaturbestandigt  
og 100 % genbrugsegnet. Til tagrender RG 150–180,  
RG 100–125 og firkant-tagrender (op til RG 100).

Marley Løvfri kan nemt skæ-
res med en kraftig saks, så 
det får den ønskede bredde. 
På grund af markeringerne  
i plastmaterialet kan du nemt 
finde den rigtige bredde til 
din rende.

Fikseringsklemmerne skubbes 
i en afstand på ca. 40 cm  
på tagrendens forreste kant.

Marley Løvfri klemmes mellem 
tagrendens bagerste kant og 
fikseringsklemmen – færdig!

Poly-Net Løvstop gitterrøret lægges 
ind i tagrenden og sætter sig fast 
i kraft af dets egenspænding. Det 
er nemt at forarbejde, da Marley 
Poly-Net Løvstop leveres i længder 
på 2,00 m.

Marley Løvfri er den glatte afdækning af tagren-
den: Løvet kan ikke sætte sig fast – regnvandet løber 
uhindret fra. Nem montering med fikseringsklemmer 
på plast- og metaltagrenders forreste kant. Standard-
størrelse RG 150 – nem tilskæring til tagrender  
RG 125, RG 100 og RG 75 samt til firkant-tagrende. 
100 % genbrugsegnet plastmateriale – brudsikkert, 
korrosions- og temperaturbestandigt.

Ingen rengøring  
mere! Marley  
til løvfrie tagrender
Tilstoppede tagrender er et besværligt problem, fordi 
regnvandet ikke kan løbe uhindret fra og udgår såle-
des en fare for bygningen som helhed. Hidtil betød 
det „rengøring“. Nu kan du beskytte din tagrende virk-
ningsfuldt mod løv! Vælg mellem to effektive produkter:

c

B

A



Marley Rainboy

Regnvandssamler
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Med Marley regnvandssamleren beskytter du miljøet og spa-
rer penge! Det værdifulde regnvand samles helt af sig selv 
og sparer dyrt vand fra hanen ved vanding af dine blom-
sterbede og planter. Raffineret system, nemt for dig: Marley 
regnvandssamleren har en overløbssikring og arbejder efter 
samme princip som forbundne kar. Regnvandssamleren og 
tønden er forbundet med hinanden via et slangestykke. Så 
snart vandspejlet har nået den maksimale påfyldningshøjde 
(tøndens overløbshøjde), løber regnvandet gennem ned-
løbsrøret ned i kanalisationen. Marley regnvands samlere 
med overløbsstop findes i forskellige farver og størrelser 
til nedløbsrør med en diameter fra 45,6 til 110 mm – de kan 
til enhver tid monteres, også senere!

Regnvand er gratis!

Montering  
på tøndevæg  
(udsnit)

Overløbs-
højde

Regnvandet 
ledes ned  
i tanken/ 
tønden.

Maksimal på-
fyldningshøjde 
for tanken/
tønden = over-
løbshøjde

Overløb  
i nedløbsrøret

med filtersystem og 
 overløbssikring
Med Marley Rainboy samles regnvandet ikke blot,  
men det ledes gennem et filtersystem, hvor det renses,  
og derfra videre ned i regntønden eller vandtanken. 
 Marley Rainboy filtrerer også forurenet regnvand og  
er derfor meget velegnet til anlæg, hvor regnvand  
indgår som en vigtig faktor. Marley Rainboy til montering  
i nedløbsrør i metal eller plast med en diameter fra  
87 til 105 mm.

Marley regnvandssamleren 
monteres nemt på nedløbs-
røret.

A

Ved at rette regnvandssam-
lerens højde ind efter regn-
tøndens overkant aktiveres 
overløbssikringen. Efter sam-
me princip som forbundne 
kar løber vandet tilbage til 
nedløbsrøret, når tønden er 
fuld.

B

Regnvandssamleren forbin-
des med regntønden med 
en 3/4"-slange – således 
får du gratis regnvand til 
glæde for din have og din 
pengepung.

c

TIP
Omhyggelig afgratning af 

nedløbsrøret øger opsam-

lingskapaciteten betydeligt



Marley Rainboy
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Sikker montering!

Duplex-tagrendeholder,
justérbar
Montering på sternbræt eller tagspær. 
Holderen kan justeres 25° – f. eks. ved 
retvinklet monteret sternbræt i forhold 
til taghældningen på lysthuse. Den kan 
også fastgøres uden grundplade på  
det lodrette sternbræt.

Holder til bølge-  
og kanalplader
Til fastgørelse af Duplex- og firkant- 
tagrende, RG 75 og RG 100 med 
rendeholdere i plast på bølge 8-130/3, 
profil 76/18 (småbølget) og dobbelte 
kanalplader. Klemmeområde fra 3,0 til 
16,2 mm.

Holder til firkant-tagrende
Fastgørelse på det lodrette sternbræt.

Holder til firkant-tagrende,  
justérbar (uden ill.)
Holderen kan justeres 25° – f. eks. ved 
retvinklet monteret sternbræt i forhold til 
taghældningen på lysthuse.

RG 75 tagrendeholder,
justérbar
Montering på sternbræt eller tagspær. 
 Holderen kan justeres 25° – f. eks. ved 
 retvinklet monteret sternbræt i forhold til 
taghældningen på bjælke- eller lysthuse. 
Den kan også fastgøres uden grundplade 
på det lodrette sternbræt.

Fladjern
Til fastgørelse af Duplex- og firkant- 
tagrende, RG 75 og RG 100 med 
rendeholdere i plast på taglægten.

Forkrøppet jern
Til fastgørelse af Duplex- og firkant- 
tagrende, RG 75 og RG 100 med 
rendeholdere i plast på siden af taglæg-
ten.

Rendejern med drejeled, 
 justérbart
Med drejeleddet bortfalder bøjning.  
Tagrendens fald og hældning kan  
nemt indstilles på rendejernet. Passer  
til tagrenderne RG 100 og RG 125.

Indstillingsvinkel
Med indstillingsvinklen monteres rende-
holderne i plast RG 100 og RG 125 
ved retvinklet monterede sternbrædder  
i forhold til taghældningen på bjælke- 
eller lysthuse.

Rendejern
Den velkendte rendejernsudførelse – 
 galvaniseret eller i samme farve som tag-
renden – til tagrende RG 75, 100, 125, 
150 og firkant-tagrende. Rendejerne-
ne bøjes og monteres.

Fastgørelsesmuligheder

Fastgørelse af tagrenderne
■ Overhold holderafstande på 50 cm for Duplex- og firkant-rende.

■  Overhold holderafstande fra 50 til 70 cm halvrund tagrende  

RG 75 til RG 150.

■ Tag højde for fald på 2 til 3 mm pr. meter.

■ Montér holdere og rendejern så de flugter.

Bemærkninger
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Grå Brun Hvid Koksgrå

EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
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15

16

16

Rendejern 
galvaniseret, belagt med 
 kunststof, med drejeled

071404 076386 083995 085401 100

071411 076393 083988 085418 125

Nedløbsrør 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

Rørmuffe 072715 077710 084176 085524 75

072739 077734 084183 085531 105

Rørbøjning  
45°

073316 078311 084220 085548 75

073361 078366 084206 085296 105

Rørbøjning  
67°

073415 078410 084244 085562 75

073453 078458 084213 085302 105

Bøjningsforbin-
delsesstykke

073477 078472 084268 085586 75

073491 078496 084275 085593 105

Reduktionsstyk- 
ke på 87 mm Ø på 
 nedløbsrør DN 75 muffe

 073675 75

Vandafløbsklap 073514 078519 084442 085623 75

073538 078533 084459 085630 105

Rørforgrening 
45°

073606 078601 084473 085647 75/75

073613 078618 084480 085654 105/75

073637 078632 084497 085661 105/105

Rørbøjle
med ringskrue,  
2 stk.

074214 079219 084282 085609 75

074238 079233 084299 085616 105

Løvbeholder
071510 105/75

Sadelstrimmel
(til skrå tag)  
250 mm bredt

074412 079417 2,00

Sadelstrimmel
116 x 72 mm  
(til flade tag)

074429 079424 2,00

Regnvandssamler
med overløbssikring  
med 3/4" slange-
tilslutning og  
3/4" slangetud

074511 079516 084381 085678 75

074535 079530 084411 085692 105

Rainboy 
regnvandssamler  
med filter og 
 overløbssikring

074542 079592 87-105

Tilslutning  
for regnvands-
samler

079578 80/87

Halvrund 
 tagrende

070131 075136 083223 085036 4,0 100

070155 075150 083186 085074 4,0 125

070162 075167 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 2,0 150

070537 075532 083520 085104 1,0 100

070551 075556 083506 085111 1,0 125

Forbindelsesskål  
til rende

070636 075631 083681 085128 100

070650 075655 083650 085135 125

070667 075662 150

Endestykke 
til venstre og højre

070735 075730 083766 085159 100

070759 075754 083759 085166 125

070766 075761 150

Studs 070834 075839 083827 085227 100/75

070865 075860 083797 085258 125/105

Studs 070858 075853 083780 085234 125/75

070872 075877 150/105

Hjørnestykke, 
udvendigt*

070933 075938 083865 085272 100

070957 075952 083858 085289 125

070964 075969 150

Hjørnestykke, 
 indvendigt*

070971 075976 083896 085319 100

070988 075983 083889 085326 125

070995 075990 150

Rendeholder  
af kunststof

071138 076133 083940 085340 100

071152 076157 083933 085357 125

Indstillingsvin- 
kel til rendeholder  
af kunststof, 4 stk.

071183 100/125

Holder til 
 bølgeplader
galvaniseret, 2 stk.

081236

Rendejern
galvaniseret,  
med fjeder bagved

071237 25 x 4 100

071251 30 x 4 125

071275 30 x 5 150

Rendejern
galvaniseret, belagt  
med kunststof,  
med fjeder bagved

071336 076331 084022 085371 25 x 4 100

071350 076355 084015 085388 30 x 4 125

071374 076379 30 x 5 150

Halvrund tagrende i grå og brun, specialfarver hvid og koksgrå

Behovsvurdering

*Specialhjørner fremstilles efter mål (separat ordreformular)
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Hvid Grå Brun Hvid

17

Halvrund  
tagrende

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

Forbindelsesskål til rende 
til venstre og højre,  
med tætning

087320 314136 315133 100

087344 314143 315140 125

087368 150

Endestykke
til venstre og højre,  
med tætning

087405 314174 315171 100

087429 314181 315188 125

087443 150

Studs 087481 314204 315201 100/90

087511 314211 315218 125/90

087535 150/90

Hjørnestykke,  
udvendigt*

087566 314242 315249 100

087597 314259 315256 125

087610 150

Hjørnestykke,  
indvendigt*

087634 314273 315270 100

087665 314280 315287 125

087689 150

Rendeholder 
af kunststof

087719 314303 315300 100

087740 314310 315317 125

Indstillingsvinkel
til rendeholder af kunststof                  071183 100/125

Holder  
til bølgeplader
galvaniseret, 2 stk.

                 081236

Rendejern
galvaniseret, belagt med  
kunststof, med fjeder bagved

087795 314334 315331 25 x 4 100

087825 314341 315348 30 x 4 125

087849 150

Halvrund kobberfarvet tagrende, specialfarver grøn og sølvfarvet

Halvrund tagrende RG 75 i grå, brun og hvid

*Specialhjørner fremstilles efter mål (separat ordreformular)

Rendejern
galvaniseret, belagt med  
kunststof, med drejeled

087870 314365 315362 100

087900 314372 315379 125

087924 150

Nedløbsrør 088006 314419 315416 3,0 90

088037 2,5 90

088068 314457 315454 1,0 90

Rørmuffe
088105 314471 315478 90

Rørbøjning 45°
088150 314488 315485 90

Rørbøjning 67°
088174 314501 315508 90

Bøjningsforbindelses- 
stykke 088181 314648 315645 90

Vandafløbsklap
088211 314525 315522 90

Rørforgrening 45°
088273 314556 315553 90/90

Rørbøjle
med ringskrue, 2 stk. 088303 314570 315577 90

Regnvandssamler
med overløbssikring  
med 3/4" slangetilslutning  
og 3/4" slangetud

088334 314600 315607 90

Tilslutning  
for regnvandssamler 
på nedløbsrør DN 80-87

 088327 80-87

Gummimanchet 
for tilslutning af nedløbsrør  
DN 53-75-90 til KG-rør DN 110

                  088341 53-75-90

Tætning  
DN 80 088310 80

Rainboy
regnvandssamler med  
filter og overløbssikring,  
afløbstilslutning til 3/4",  
HT-DN 50 og PE-rør  
Ø 25 og 32 mm

 088228 87-105 
mm

Halvrund  
tagrende

806068 806099 806150 3,00 m 75

806051 806082 806143 2,00 m 75

Forbindelsesskål  
til rende 805849 805856 805870 75

Endestykke  
til venstre og højre,  
med tætning

805283 805344 805467 75

Studs
805290 805351 805474  75/53

Hjørnestykke, 
 udvendigt 805320 805382 805504 75

Hjørnestykke, 
 indvendigt* 805313 805375 805498 75

Rendeholder  
justérbar 805238 805245 805207 75

Holder  
til bølgeplader  
galvaniseret, 2 stk.

081236

Rendejern  
galvaniseret, belagt med 
kunststof, med fjeder bagved

805252 805269 – 75

Fladjern  
galvaniseret,  
2 stk.

081267

Forkrøppet jern 
galvaniseret,  
2 stk.

081274

Løvbeholder
080833 53
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*Specialhjørner fremstilles efter mål (separat ordreformular)
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Kobberfarvet firkant-tagrende, specialfarver grøn og sølvfarvet

Kassetagrende 080017 081014 082110 085708 3,0 70

080031 081038 082127 085715 2,0 70

080048 081045 082134 085722 1,0 70

Forbindelsesskål  
til rende 080116 081113 082158 085746 70

Endestykke 
til venstre og højre 080123 081120 082165 085753 70

Studs 080147 081144 082172 085760 70/53

Hjørnestykke, udvendigt* 080154 081151 082189 085777 70

Hjørnestykke, indvendigt* 080161 081168 082196 085784 70

Rendeholder
080208 081205 082226 085791 70

Rendeholder  
justérbar 080222 081229 70

Holder til 
 bølgeplader  
galvaniseret, 2 stk.

081236 70

Artikel
Grå Brun Hvid Koksgrå

EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
 DN

Mæng-
de

Fladjern 
galvaniseret, 2 stk. 081267 70

Forkrøppet jern 
galvaniseret, 2 stk. 081274 70

Rendejern  
galvaniseret 080239 70

Rendejern  
galvaniseret, belagt  
med kunststof  

080246 081243 082233 085814 70

Rørbøjle 
uden ringskrue                  082394 53

Løvbeholder
080833 53

Speciallim  
100 g 081854

Specialrens  
100 g 081861

Artikel
Grå Brun Hvid Koksgrå

EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
 DN
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Firkant-tagrende i grå og brun, specialfarver hvid, koksgrå
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Grå Brun
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Duplex-tagrende i grå og brun

Duplex-tagrende 080314 081311 3,0

080338 081335 2,0

Forbindelsesskål  
til rende 080413 081410

Endestykke  
til venstre og højre  080420 081427

Studs
080444 081441

Hjørnestykke   
til ude og inde 080468 081465

Rendeholder
justérbar 080529 081526

Holder til 
 bølgeplader  
2 dele, galvaniseret, 2 stk.  

081236

Fladjern  
galvaniseret, 2 stk. 081267

Forkrøppet jern  
galvaniseret, 2 stk. 081274

Løvbeholder
080833 53

Speciallim  
100 g  081854

Specialrens  
100 g  081861

Kassetagrende 088365 314709 315706 3,0 70

088396 314716 315713 2,0 70

088426 1,0 70

Forbindelsesskål  
til rende 088457 314747 315744 70

Endestykke  
til venstre og højre 088488 314754 315751 70

Studs 088518 314761 315768 70/53

Hjørnestykke, udvendigt* 088549 314778 315775 70

Hjørnestykke, 
 indvendigt* 088570 314785 315782 70

Rendeholder
088631 314792 315799 70

Rendeholder  
justérbar 088617 70

Holder til 
 bølgeplader  
galvaniseret, 2 stk.

081236 70

Fladjern 
galvaniseret, 2 stk. 081267

Forkrøppet jern 
galvaniseret, 2 stk. 081274

Rendejern  
galvaniseret, belagt  
med kunststof

088662 314815 315812

Løvbeholder
080833 53

Speciallim  
100 g 081854

Specialrens  
100 g

081861



19

Artikel EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
 DN

Mæng-
de

Artikel EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
 DN

Mæng-
de

Nedløbsrørsystemet DN 53 passer til halvrund RG 75, firkant- og Duplex-tagrender.

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

082615 2,50 m 53

080598 081564 082622 085180 088716 314846 315843 2,00 m 53

080604 081571 082639 085197 088747 314853 315850 1,00 m 53

Rørmuffe
080666 081663 082318 085876 088778 314884 315874 53

Rørbøjning 45°
080703 081700 082660 085203 088846 314891 315881 53

Rørbøjning 87°
080710 081717 082677 085210 088877 314907 315898 53

Bøjningsforbindelses- 
stykke 080734 081731 082691 085869 088884 314990 315997 53

Vandafløbsklap
080680 081687 082424 085944 088808 314938 315928 53

Regnvandsafløb
080765 081762 082448 085968 088907 314952 315959 53

Forgrening 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

Rørbøjle
med ringskrue, 2 stk. 080819 081816 082356 085975 088945 314969 315966 53

Regnvandssamler  
med overløbssikring  
med 3/4" slangetilslutning  
og 3/4" slangetud

074511 079516 084381 085678 088822

Tilslutning  
for regnvandssamler 
DN 53 til nedløbsrør  
45,6 –62,2 mm  
udvendig diameter

079547

Artikel
Grå Brun

EAN-nr. 4002644... Længde
i m

RG/
 DN

Mæng-
deHvid Koksgrå Kobberfarvet Grøn Sølvfarvet

Nedløbsrørsystem DN 53

Tilbehør til tagrender og nedløbsrør

Marley Løvfri
nem montering  
i halvrunde tagrender

071572 2 x 1 m = 2 m 100–150

071565 2 x 2 m = 4 m 100–150

Poly-Net Løvstop 
af polyætylen,  
til brug  
i halvrunde  
tagrender 

071398 100–125

071534 150–180

Tøndetilslutning
for slange 3/4"

079554

Vandhane
3/4" til vandtønder

079561

Sæt med ringskruer  
til montering af rørbøjler  
på huse med ekstra varme-
isolering

508009
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Forhandlerstempel

Det er sjovt, når det fungerer:
Marley systemerne til nybyggeri og renovering
„Alt sat i system“ – det betyder hos Marley: Intelligent teknik, moderne design og nem montering.  
Ved alle Marley produkter kan du stole på vores knowhow.

Inspektionslåger

Kabelbeskyttelse

Vandledninger

Foldedøre

Ventilationsteknik

Sanitære systemer

Indvendig afvanding

Tagrender


