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Dock-Line 
Linjeafvandingsrist 

Arkitema 

Dock-Line Linjeafvanding kan anvendes til af- 
vanding af kørebaner, pladser og andre area-
ler med belægning, hvor det er hensigtsmæs-
sigt at afvande lineært.  
 
Risten er udviklet på baggrund af nye teknik-
ker og viden inden for bortledning af vand og 
optimal brug af materialer.

Den er oprindeligt tegnet til Sluseholmen i Kø-
benhavn og indgår i Dock-Lineserien, der også 
tæller plint, cykelbøjle, træhulsrist, reflekspul-
lert, punktafvanding og affaldsbeholder. 

GH Form har arbejdet med CO²-profilen på al-
le vores linjeafvandingsriste af støbejern. Støb-
ningen foretages på eget støberi i Køge. Ren-
den i polymerbeton produceres ligeledes lokalt 
i Danmark. Den korte transport i Norden er  
stærkt medvirkende til den lave CO²-udledning. 

Der findes CO²-regnskab for dette produkt.
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Risten er et element i en samlet serie og har yderkanter med skrå  
affasning, der møder ribberne. Ristene lægges i kombination med  
GH Forms rendesystem i polymerbeton.  
 
Render produceres i højden fra 80 til 200 mm. Som standard bruger 
GH Form renden med højden 150 mm, da den giver de bedste skygger 
til risten.  
 
For yderligere produktinformation, rekvirer GH Forms produktprogram 
Aquaform® eller download fra www.ghform.dk. 

Dock-Line Linjeafvandingsrist

Dock-Line Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern såvel som i 
rustfast stål og kan modstå belastning fra tunge køretøjer.  

Udformningen af risten skjuler kanterne af den underliggende vand-
rende, så belægningssten kan ligge helt op til risten. Ved lægning i  
asfalt forsynes renden med kant i rustfast stål på en eller begge sider.   
 
Risten findes i flere bredder og kan kombineres med Strejflys. 
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AT.11.6021 Dock-Line Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm 

 Ubehandlet støbejern

AT.11.6022 Dock-Line Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm

 Rustfast stål

AT.11.5504 Dock-Line Belægningsplade til drænrende 140 x 500 mm

 Rustfast stål

AT.11.6015 Dock-Line Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

AT.11.6023 Dock-Line Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

AT.11.6024 Dock-Line Linjeafvandingsrist til Strejflys 240 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern
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