
alhaug   opprullbare kunststoff basseng-
 rister av hard PVC/PP type  
     RR  
 

 Spesialrist i forbindelse med svømmebasseng! 
 

 
 Ill.:  prinsippskisse av bassengrist type RR 
 

alhaugalhaug  kunststoff bassengrister type RR er 
 spesielt designet med de egenskaper som bruk 
 ved og i forbindelse svømmebasseng, offentlige 
 eller private gjør nødvendige.  
 

Dette er forhold som 
 • hygiene i videste forstand 
 • hudvennlighet 
 • hemmet mot skli-fare 
 • motstandsdyktighet mot sopp-påvirkning 
 • mekanisk belastning ( slagfasthet ) 
 • kjemisk motstandsdyktighet mot klorinert  
  vann 
 • høy dreneringskapasitet 
 • Motstandsdyktig mot aldring gjennom UV - 
  stråling 
 • eventuell motstandsdyktighet mot frost 
 • høy belastningskapasitet 
 • intern stabilitet og integritet 
 • opprullbar for enkelt renhold under risten 
 
 

alhaugalhaug
 

alhaugalhaug  kunststoff bassengrister type RR tar 
hensyn til disse designkriteriene ved de materialer 

som benyttes til produksjonen av ristene, samt 
produksjonmåte. 
 

alhaugalhaug  kunststoff bassengrister type RR 
produseres med i overkant riflede bærestavsprofiler 
av hard PVC / Polypropylen, som festes elastisk 
sammen ved ståltau av rustfritt /syrefast stål med 
beskyttet i nylon. Mellom bærestavene legges 
elastiske distansestykker rundt forbindelsestauet. 
 

Bærestavsavstand er i h.h.t. tysk norm 8 mm, med 
en fri overflate på 47 %. Denne avstand er valgt, slik 
at barnetær eller fingre vanskelig kan komme 
igjennom ristoverflaten og sette seg fast. Dersom 
dette forhold ikke er av betydning der hvor en i 
enkelttilfeller skal benytte ristene, kan disse også 
produseres med større bærestavsavstand, f.eks. 17 
mm, for større gjennomstrømningskapasitet, og 
billigere pris. 
 

Bærestavsmaterialet er valgt med spesiell 
vektlegging av hygiene og hudvennlighet. Materialet 
er regnet å være antibakteriellt og motstandsdyktig 
mot sopp, samt kjemisk resistent mot vann av 
svømmebassengkvalitet. Materialet er 
motstandsdyktig mot aldring ved UV bestråling, og 
sikkert mot frost. 
 

alhaugalhaug  kunststoff bassengrister type RR leveres i 
bærestavshøyder 22, 25 eller 27 mm, med 
bærestavsbredde 10 mm, som fullmateriale, slik at 
slagfasthet, belastningskapasiete og intern stabilitet 
er hensyntatt. Standardfarve er hvit. 
 

Ristene leveres i standard bredder 150 - 200 - 245 - 
300 - 400 mm i 22 mm høyde, samt i 450 og 500 mm 
i 27 mm høyde. Spesialbredder kan leveres. 
Ristene kan leveres i rette eller buede felter. 
Vinkelrammer kan leveres på forespørsel. 
 

alhaugalhaug  opprullbare rister type RR kan også 
leveres som konvektorrister i aluminium, rustfritt og 
syrefast stål. 
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Lengdetilpasningsmulighet 
 

alhaugalhaug  kunststoff bassengrister type RR leveres i 
håndterbare dellengder, slik at renholdsarbeid under 
risterene uten større anstrengelse kan utføres til en 
hver tid. Delstykkene er utmålt slik at hele 
bassengets overløpsrenne dekkes. 
 
Imidlertid er det mulig at det kan oppstå 
lengdeutvidelse gjennom sterk solstråling eller annen 
sterkere varme-påvirkning, og eventuell oppbuling av 
risten kan derved forekomme. 
 
For å ta hensyn til en slik eventualitet, eller for de 
tilfeller hvor en må foreta lengdetilpassninger på 
stedet av andre grunner er alhaugalhaug  kunststoff 
bassengrister type RR designet slik at ristlengdet til 
en hver tid kan forkortes. For dette formål er på hver 
ende av risten henholdsvis 3 – tre profilstaver festet 
til spenngtauet som ristene holdes sammen med. 
Disse tre profilstavene kjennetegnes ved sideveis 
skruer av rustfritt stål. 
 
For å oppretthold ristens intergritet må minst 2 
profilstaver bli igjen på enden, mens den siste 
staven kan skjæres av med en baufilsag eller 
jernsaks eller lignende. Derved kan ristlengden 
forkortes med vanligvis 18 mm, ved vanlig 
bærestavsavstand 8 mm, evt. Med 10 mm mer enn 
en eventuell annen bærestavsavstand. En eventuell 
utvidelsesdifferanse er derved utlignet. 
 
Ved annen tilpasning av lengdene må eventuelt flere 
ristlengder tilpasses på ovenstående måte. 
 

Kutt her

Profilstaver festet med skruer
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