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Danskproduceret  
sokkelaffugter fra GH Form  

· Niveaufri adgang

 
· Opfylder DS436 i samlinger /  
  udløb placeres dér, hvor behovet er  
  – ingen nedsivning

 
· 200 mm fri sokkel til nem inspektion  
  – højeste ventilationsklasse

 
· Nem montering af 3 meter-sektioner  
  – 2 mm zinkplade med dobbelt ombuk  
  – stor stivhed i sektioner

· Vedligeholdelsesfri og selvrensende    
  – ren bund uden hindringer

 
· Hjørneelement fra 10–130°

 
· Justérbart afstandsstykke til sokkel



GH Form

Sokkelaffugter 

GH Sokkelaffugter er tegnet og udviklet  
af GH Form. Den er tegnet og sat i pro-
duktion, da vi ser et behov for en miljø-
venlig, simpel og let installerbar sokkel- 
affugter, der opfylder de nyeste krav. Vi 
har undersøgt markedet og fundet områ-
der, hvor vi kan bidrage med nye løsninger.

De 3 vigtigste egenskaber

· Vedligeholdelsesfri — ingen rengøring
· Unikt og færdigt hjørneelement fra 10–130° 
· Muliggør projekter med ens riste på både  
  sokkelaffugter og linjeafvanding

Renden
 
Høj ventilationsklasse 
Højden af renden er afgørende for en optimal ventilation  
og inspektion af soklen. Vores render måler henholdsvis 
150 og 200 mm i total installationshøjde.

· 150 mm: Middel ventilationsklasse
· 200 mm: Høj ventilationsklasse

GH Form lagerfører render med høj ventilationsklasse  
og producerer lave render efter ordre. 

 

Længde 
De lange sektioner på 3 meter sikrer en hurtig sætning  
af render. De to dobbeltombuk i den 2 mm tykke plade  
skaber en stivhed, der muliggør de lange sektioner på  
3 meter og skaber en styrke i pladen, der kan understøtte 
ristene uden behov for ekstra understøttende elementer  
i bunden af renden. 

Vedligeholdelsesfri
GH Sokkelaffugter er vedligeholdesfri. Rengøring er ikke 
nødvendig, da bunden af renden er uhindret og herved 
opnår en selvrendesene effekt. Fotoet viser renden indefra.

Risten

GH Forms linjeafvandingsriste til terræn passer alle til 
vores sokkelaffugter. Således er det muligt at fastholde  
et udtryk gennem et helt projekt med ens riste på hen-
holdsvis sokkelaffugter og linjeafvanding. Projektoriente- 
ret riste kan fremstilles. 



AQUAFORM®

GH Form

Overflade af rist 
Alle linjeafvandingsriste fra GH Forms produktprogram 
Aquaform® kan bruges på vores sokkelaffugter. De kan 
leveres med overflade efter projekt: 

· Ubehandlet støbejern
· Galvaniseret
· Malet

Ristene er støbt med 'ører', der skjuler karmen på sokkel-
affugterens rende på den side, der støder op til huset. 
Således ligger risten fint til bygningen. 

Se et udvalg af vorse riste på bagsiden. 

Stabilitet og afstand til sokkel

Vores justérbare afstandsstykke gør det nemt at placere 
lige dér, hvor behovet er størst. Afstanden til muren kan 
justeres med op til 75 mm. Det skaber stor stabilitet at 
afstandsregulere i forskellige højder fordelt over den 150 
eller 200 mm høje sokkelaffugter. 

Hjørnesamlinger

Vores riste fås med individuelt, tilpassede hjørnesamlinger,  
så risten over sokkelaffugteren fremstår som et ubrudt 
bånd rundt om bygningen. 

GH Form laver færdige hjørnesamlinger på egen fabrik. 

Hjørneelementer måler typisk 0,5 x 0,5 meter. Både rende 
og rist bukkes og skæres på fabrikken. Fotoet herunder 
viser Campus Linjeafvandingsrist med projektorienteret 
tilpasset hjørnesamling.

Karmen

Mod huset
Karmen på sokkelaffugteren er ikke synlig på den side,  
der vender ind mod huset. Vores riste er støbt med 'ører', 
der dækker den underliggende karm. Se foto (1).

Væk fra huset
Sokkelaffugternes karm væk fra huset går få milimeter 
over ristens overflade. Det muliggør lægning af grus, sten, 
plantebede, asfalt eller anden belægning helt op til sokkel-
affugteren og således at skabe et rent udtryk. Se foto (2). 

Udløb

Udløb passer til et ø110 mm afløbsrør. Studs kan placeres 
på stedet efter behov, da det med de lange sektioner på  
3 meter og den endelige placering af brønd kan variere  
fra projekt til projekt. 

Niveaufri adgang

Ved indgangspartier kan der lægges en lukket 'rist' med 
samme mønster som de øvrige riste. Den lukkede rist har 
en åbning på 8 mm mellem rist og karm og fungerer i ind- 
gangspartiet som spalteafvanding. Den underliggende 
rende er gennemgående. Ind mod huset har dette element  
et udhæng, der skaber den niveaufri adgang og lukker tæt 
til gulv og facade. 

Den lukkede rist tager hensyn til stok, stiletter, kørestole, 
ældre mennesker eller andre udfordringer, der kan opstå 
med en åben rist i et indgangsparti. 
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Vi fokuserer på 
FN's Verdensmål 

Provice har gennem Den Europæiske Fond for Regional-
udvikling — ‘Vi investerer i din fremtid’ — lavet en analyse  
af GH Forms produkter.

 “I analysen har vi sammenlignet GH Forms produkter/
produktion med en EU-konkurrent for at kvantificere,  
hvor stor betydning det har at anvende 100 % gen- 
brugsjernproduceret på det GH Form ejede støberi  
Ferrofoss. Konklusionen er, at det har væsentlig be- 
tydning for de samlede miljøimpacts at bruge 100 %  
genbrugsjern. Carbon footprint for produktion af en  
linjeafvandingsrist hos GH Form er 3,58 kg CO2 og  
et tilsvarende produkt produceret hos en europæisk  
konkurrent er 14,59 kg CO2” 

Analysen er lavet med SigmaPro LCA beregningsværktøj. 

Miljøet — og en god 
miljøprofil på vores riste 

Valg af rist 
fra Aquaform®  
i støbejern

Campus Linjeafvandingsrist

Bredder 140 / 190 / 240 mm

Dock-Line Linjeafvandingsrist 

Bredder 140 / 190 / 240 mm

Water Cell Linjeafvandingsrist

Bredder 140 / 240 mm

Drops Linjeafvandingsrist 

Bredde 240 mm

Square Linjeafvandingsrist 

Bredde 190 mm

Minimalt forbrug af materialer

I GH Sokkelaffugter fra GH Form anvendes kun  
positive materialer. Der indgår ikke plastdele i produktet. 
 
Sokkelaffugteren består af: 

· Rende af zink
· Rist af støbejern

Dette for at få højeste rating på den svenske miljøportal 
'byggvarebedømningen'. 


