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Campus Linjeafvandingsrist 

SLA Arkitekter

Campus Linjeafvandingsrist bruges til afvand-
ing af kørebaner, pladser og andre arealer med  
belægning, hvor det er hensigtsmæssigt at af-
vande lineært. Linjeafvandingsristen er tænkt 
som et støbt element, der kan danne en ram-
me eller et bånd.

Som standard er ristene beregnet til at ligge i  
lige linje, men de kan også tilpasses krav om 
en given radius i et bestemt projekt.

I Campusserien indgår belægninger, træhuls- 
riste, lysstriber i belægningen, linjeafvanding  
og en pullert. 

GH Form har arbejdet med CO2-profilen på 
samtlige af vores linjeafvandingsriste. Støb-
ningen fortages på eget støberi i Køge. Ren-
den i polymerbeton produceres også lokalt i 
Danmark. De korte transportveje i Norden  
er stærkt medvirkende til den lave CO2-ud-
ledning. 

Der findes CO2-regnskab for dette produkt.
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SLA.11.5502 SLA Arkitekter

SLA.11.5502 Campus Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5526 Campus Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5505 Campus Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5503 Campus Belægningsplade til drænrende 240 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5527 Campus Belægningsplade til drænrende 190 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA.11.5504 Campus Belægningsplade til drænrende 140 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

Campus Linjeafvandingsrist

Campus Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig gods-
tykkelse og kan modstå belastning fra tunge køretøjer. 

Udformningen af risten skjuler kanterne af den underliggende vandren-
de, så belægningssten kan ligge helt op til risten. Den lille tolerance på 
risten gør, at den vil ligge tæt i længderetningen. Ved lægning i asfalt 
forsynes renden med kant i rustfast stål på en eller begge sider.

Mønsteret i ristene gentages i Campus Belægningsfliserne, der har 
samme formater. Derved kan der skabes en vekselvirkning i belægning-
en mellem riste, der lader vandet passere og fliser, der udgør en lukket
overflade.

Risten klipses fast til rende med en fjeder i rustfast stål, der ikke er  
synlig fra oven. Ristene lægges i kombination med GH Forms rende-
system i polymerbeton. Render findes fra 80 til 200 mm i dybden.  
Som standard anvendes en 150 mm dyb rende, da den giver de bedste 
skygger til risten.

For yderligere produktinformation, rekvirer GH Forms produktprogram 
Aquaform® eller download fra www.ghform.dk.
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