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Linear Linjeafvandingsrist 

Henning Larsen Architects

Linear Linjeafvandingsrist kan lægges i lan- 
ge lige linjer. Risten er udformet, så den dæk-
ker over karmen på den underliggende rende. 
Renden er fremstillet af polymerbeton.

GH Form har arbejdet med CO2-profilen på 
samtlige af vores linjeafvandingsriste. Støbnin-
gen foretages på eget støberi i Køge. Renden 
i polymerbeton produceres ligeledes lokalt i 
Danmark. De korte transportveje i Norden er 
en stærkt medvirkende faktor til den lave CO2-
udledning. 

Der findes CO2-regnskab for dette produkt.  
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HLA.11.5503 Henning Larsen Architects

Linear Linjeafvandingsrist

Linear Linjeafvandingsrist er fastgjort til renden med en fjeder i rust-
fast stål. Låsefjederen er ikke synlig, efter at risten er lagt i renden.  
Der findes rustfrie kanter til render, der anvendes, når risten lægges 
sammen med asfalt. Risten kan have en rustfast kant på én eller  
begge sider.

I alle bredder kan risten leveres med afslutningskant, som dækker ren-
dens gavl. 

Linear Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig gods-
tykkelse og kan klare belastninger for tunge køretøjer på op til 40 tons. 

Det er opstøbningen af beton omkring renden, der afgør den endelige 
belastningsklasse. 

Der findes et bredt udvalg af render fra 80 til 200 mm i højden. Ren-
derne kan leveres med indbygget fald efter ønske. Der findes ligeledes 
sandfang med videre. 

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

HLA.11.5503 Linear Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

GH.10.15 Standardrende for rist 140 mm 

Polymerbeton

HLA.11.5505 Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 140 x 520 mm  

Ubehandlet støbejern

HLA.11.5507 Linear Linjeafvandingsrist 190 x 500 mm 

Ubehandlet støbejern

HLA.11.5508 Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 190 x 520 mm  

Ubehandlet støbejern

HLA.11.5504  Linear Linjeafvandingsrist 240 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

HLA.11.5506 Linear Linjeafvandingsrist med afslutningskant 240 x 520 mm  

Ubehandlet støbejern
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