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Jugend Linjeafvandingsrist 

SLA Arkitekter

Jugend Linjeafvandingsrist indgår i GH Forms  
komplette program for bortledning af regn-
vand, Aquaform®. Risten bruges til afvanding  
af kørebaner, pladser og andre arealer med be- 
lægning, hvor det er hensigtsmæssigt at afvan-
de lineært. Afvandingen er et støbt element, 
der kan danne en ramme eller et bånd. 

Jugend Linieafvandingsrist har en særlig fin  
miljøprofil på både rist og rende og er en del  
af GH Forms første produkter i en aktiv om-
lægning af produktionen efter nye miljøbevid-
ste produktionsprincipper.

Jugendserien omfatter tillige en åben linjeaf-
vandingsrende. 

Jugend Linjeafvandingsrist er udviklet i sam-
arbejde med Sønderborg Kommune.
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Risten klipses fast til rende med en fjeder i rustfast stål, der ikke er 
synlig fra oven. Ristene lægges i kombination med GH Forms rende-
system i polymerbeton. Der findes render fra 80 til 200 mm i dybden. 
Som standard anvendes en 150 mm dyb rende, da den giver de bedste 
skygger til risten.

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

Jugend Linjeafvandingsrist

Jugend Linjeafvandingsrist er udført i kvaliteten SG-jern i kraftig gods-
tykkelse og kan modstå belastning fra tunge køretøjer. Udformningen 
af risten skjuler kanterne af den underliggende vandrende, så belæg-
ningssten kan ligge helt op til risten. Den lille tolerance på risten gør,  
at den vil ligge tæt i længderetningen.
 
Ved lægning i asfalt forsynes renden med kant i rustfast stål på en  
eller begge sider.  

Mønsteret i ristene er udformet, så det fortsætter uanset hvilken vej 
ristene vender. Derved kan der skabes en vekselvirkning i belægningen 
ristene imellem.

SLA .11.5515 Jugend Linjeafvandingsrist 140 x 500 mm  

Ubehandlet støbejern

SLA .11.5515 SLA Arkitekter
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