
Campus Rektangulær 
Træhulsrist 

SLA Arkitekter

Campus Træhulsrist beskytter træer og frem- 
hæver med sin aflange form retninger i belæg- 
ningen eller retningen af færdsel.

Den er oprindelig tegnet til Frederiksberg By- 
midte og består af tre elementer af støbejern  
og en underliggende stålramme.

Træhulsristen har to forskellige risteelementer. 
Det ene har en halvcirkulær udsparing i den  
ene ende, som endevendes omkring træet og 
skaber hullet. Det andet element har samme  
ydre dimensioner, men ingen udsparing for træ.  
Disse risteelementer uden udsparing kan sam- 
mensættes i lange forløb og derved danne et  
bånd af riste i belægningen. Risten kan også  
etableres med de to riste omkring træet.

I Campusserien indgår belægninger, træhuls- 
riste, lysstriber i belægningen, linjeafvanding  
og en pullert.
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SLA.10.9061 SLA Arkitekter

Campus Rektangulær Træhulsrist

De to rammer samles omkring det træ, risten skal beskytte, ved at bolte 
dem sammen omkring træet. Stålrammen, der har fødder rundt i kanten 
med indbyrdes afstand på cirka 500 mm, kan sættes og nivelleres i 
jordfugtig beton. 

Den underliggende stålramme er udviklet til at beskytte træets rødder. 
Alle rammens ståldele, der understøtter risten ind mod træet, har skrå 
kanter væk fra rødderne. Træhulsristen kan klare belastninger fra min-
dre og mellemstore køretøjer. 

Campus Træhulsrist findes tillige i størrelserne 2000 x 1000 mm og 
3000 x 1000 mm, der består af to ristedele med et hul til træet, sym-
metrisk placeret midt over de to halvdele. 

Træhulsristen kan leveres med en træbeskyttelsesstativ omkring træet. 

SLA.10.9060 Campus Træhulsrist 1490 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

SLA.10.9061 Campus Træhulsrist 2245 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

SLA.10.9062 Campus Modulrist 745 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA.10.9064 Campus Træhulsrist 1000 x 2000 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA.10.9065 Campus Træhulsrist 1000 x 3000 mm  

Ubehandlet støbejern 

SLA.10.9066 Campus Modulrist 1000 x 1000 mm  

Ubehandlet støbejern
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