
AQUAFORM®

Sidejusteret rensebrønd  
Rensebrøndens dæksel 
tages nemt op 

Centreret spaltedræn

Spalteåbning i 
differentieret bredde

Sidejusteret spaltedræn
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Et spaltedræn har til formål at afvande med 
en smal åbning. GH Spaltedræn er udviklet 
af GH Form. Åbningen i støbejernskronen 
øverst på spaltedrænet kan differentiere i 
bredden, hvor bredden på selve spaltedræn 
og rende forbliver uændret gennem et helt 
projekt og kræver således ingen tilskæring. 

De vigtigste egenskaber

· Selvrensende 
· Differentieret spaltebredde
· Støbejernskrone
· Bæredygtige materialer

Differentieret spaltebredde

GH Spaltedræn fås med differentieret åbning. Det betyder,  
at bredden på kronens åbning kan gå fra minimal til maksi-
mal åbning med en glidende overgang fra start til slut på  
et stykke. Bredden på selve spaltedræn og rende forbliver 
uændret og kræver således ingen tilskæring. Den minimale 
åbning kan være brugbar ved indgangs- eller overgangspar-
tier, hvor man skal passere og gerne undgå at miste tabte 
nøgler og andre genstande, som kan forsvinde i spalten.  
Den helt smalle åbning gør det samtidig til en mere sikker  
og skånsom færd for stilethæle.

 GH Form og FN's Verdensmål

 GH Form fokuserer særligt på FN's Verdensmål  
 nr. 7, 8, 11 og 12. 

Nr. 7
Bæredygtig
energi

Nr. 8
Anstændige jobs 
og økonomisk vækst

Nr. 11
Bæredygtige byer 
og lokalsamfund

Nr. 12
Ansvarligt forbrug 
og produktion

GH Spaltedræn kampagnepriser 2022



AQUAFORM®

  0–20 meter  +20 meter

  0–20 meter  +20 meter

GH Form   Bækgårdsvej 64  DK-4140 Borup  Tel. +45 5944 0990  mail@ghform.dk  www.ghform.dk

Spaltedræn med støbejernskrone, DKK pris pr. lbm.

Spaltedræn uden støbejernskrone, DKK pris pr. lbm.

Spaltedræn med rensebrønd, DKK tillægspris

Rendebredde 140 mm 1270,- 1030,-

Rendebredde 190 mm 1450,- 1180,-

Rendebredde 240 mm 1890,- 1490,-

Rendebredde 140 mm 1080,- 870,-

Rendebredde 190 mm 1570,- 1105,-

Rendebredde 240 mm 1650,- 1280,- 

Rendebredde 140 mm + 670,-

Rendebredde 190 mm + 1010,-

Rendebredde 240 mm + 1310,-

Priserne er gældende i hele 2022. 
Der tages forbehold for materialetillæg. 
Alle priser er i DKK, ekskl. moms, ab fabrik. 

GH Spaltedræn kampagnepriser 2022
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Priserne inkluderer GH Spaltedræn samt  
vandrende i polymerbeton i længden 1000 mm


