Vi skarvar inte,
Rennit gör ditt hus
friskare.

Vi har en klok huskur
för dig och din villa.
Ring Rennit så får
du receptet.

Trasiga och fula
hängrännor gör varken dig
eller grannarna glada.

Du får ett friskare
och snyggare hus. Med
10 års materialgaranti.

Är du en av många husägare
som varje vår kikar oroligt upp
mot taket och dina trasiga
hängrännor? Har det kanske
redan börjat droppa här och
där? Sneglade inte grannen
lite länge på de färgflagnande
rännorna också?
Lugn, bara lugn. Det finns
hopp. Huskuren för dig och
ditt hus heter Rennit.

Rennit är ett snyggt och
långlivat vattenavrinningssystem, med skarvfria hängrännor och 10 års materialgaranti.
Våra hängrännor rymmer
dessutom ca 40% mer vatten
jämfört med traditionella,
halvrunda modeller och
fungerar därför extra bra till
större takvolymer.

Nackspärr? Ring Rennit!

Fotsvamp? Ring Rennit!

Vi skräddarsyr och sätter
upp dina nya skarvfria
hängrännor på plats.

Totalentreprenad är
ett fint ord. Det betyder
att vi fixar allt.

Rennit tillverkas hemma hos
dig i vår mobila produktionsanläggning. Det betyder att
vi anpassar hängrännornas
längd exakt efter just ditt hus.
Hängrännan kan faktiskt bli
hur lång som helst, helt utan
skarvar.
På ett enkelt sätt får du
kvarterets snyggaste och mest
långlivade hängrännor.

Det är rätt omständligt att byta
traditionella hängrännor själv.
Förutom själva monteringen,
som man sällan klarar av
ensam, ska ju rännorna fraktas hem på takräcke eller med
släpvagn från bygghandlaren.
Allt det här slipper du med
Rennit. Och ett friskare och
snyggare hus får du på köpet.

Vatten i örat? Ring Rennit!

Det här är också
sant om Rennit.
Rennit säljs och monteras av ett stort antal lokala återförsäljare/montörer över hela Sverige. Skarvfria hängrännor är
en nyhet på den svenska marknaden, men sedan länge en
väletablerad produkt i till exempel USA och Finland.
Hängrännor, stuprör och övriga tillbehör tillverkas av
lackerad galvaniserad stålplåt, med 10 års materialgaranti.
Standardkulörer är vit och svart, övriga kulörer (se bild till
höger) finns som beställningsvara.
Vill du veta mer om Rennit, kontakta din lokala återförsäljare/montör eller besök vår hemsida: www.rennit.com

Din lokala Rennit-montör:

Friskare hus med
skarvfria hängrännor
www.rennit.com

