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GH form ApS                                                    
Plaza Punkt dränerings galler i gjutjärn   

 
HLA.11.6001 
HLA.11.6002 
HLA.11.6003 

 
 

 
Plaza punkt dränerings galler är ritat av Henning Larsen. Det används som avvattning längst vägar, torg eller 
andra områden med beläggning. Gallret är beräknat till att motstå belastning från tunga fordon när det är 
korrekt monterat. 
 
HLA.11.6001 gallret har geometriska kvadrater som är raka på översidan. 
HLA.11.6002 gallret har geometriska kvadrater som är böjda på översidan. Det böjda mönstret är anpassat 
för att användas med konkava avvattningsrännor. 
HLA.11.6003 gallret har geometriska kvadrater som är böjda till ett V på översidan. Det böjda mönstret är 
anpassat för att användas med V formade avvattningsrännor. 
 
Plaza Punkt dränerings galler ingår i GHforms Aquaform produkter där alla GHforms avvattningsgaller och 
plattor är inkluderade. Se www.aquaform.dk 
 

1. PRODUKT BESKRIVNING 

 
MATERIAL OCH SPECIFIKATIONER 
Plaza Punkt dränerings galler är tillverkat av gjutjärn kvaliteten SG. Gjutjärnet är obehandlat och får en 
mörkbrun färg med tiden.  Bultarna är i rostfritt stål 
 
Vikt  
 
HL.11.6001 väger 30 kg 
HL.11.6002 väger 30 kg 
HL.11.6003 väger 30 kg  
  
 
Mått 
L 298 x B 298 x H 221 (135+16+70) mm 
Den breda kanten är 360mm och halsen Ø277mm 
 
Montering och inspektions möjligheter 
 
Plaza punkt dränerings galler passar till 315mm standard brunnar. 
För inspektion av brunnen kan gallret lyftas av med hjälp av ett verktyg som man placerar i mitten av 
gallret. Därvid utlöses låsmekanismen. 
Gallret trycks på plats igen efter inspektionen. 
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2. ANVISNINGAR FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL 

    
Rengöring och rengöringsmetoder 
Kan sopas och sprutas av med vatten vid behov. 
 
Underhållnings instruktioner och intervall 
Ingen 
 

3. EMISSION OCH MILJÖPÅVERKNING 

 
Denna produkt är rekommenderad på Byggvarubedömningen och SundaHus 
 

4. VIKTIGA FAROR 

 
Inga speciella faror  
 

5. BROCHURMATERIAL FRÅN GHFORM 

 
Se också www.ghform.dk eller www.aquaform.dk eller fråga gärna efter produktblad 
 

 

6. AVFALLSBEHANDLING 

 

Obehandlat gjutjärn kan återanvändas eller tas till återvinningscenter. 

Avfalls kod:                 17 04 05 (järn/stål)  

7. TEKNISK SERVICE 

 

DANMARK 

Handels namn Plaza Punkt dränerings galler 
Producent GH form  
Organisationsnummer DK75193416 
Adress Bækgårdsvej 64 
Postnummer och ort DK 4140 Borup 
Telefon +45 59440990 
E-post mail@ghform.dk 
Internet adress www.ghform.dk 
Kontakt person mail@ghform.dk  

 
 

http://www.ghform.dk/
http://www.aquaform.dk/

