
KerbCell LinearTM med 3 låger - set forfra

KerbCell LinearTM med 3 låger - set fra siden

KerbCell LinearTM med 3 låger - set oppefra

DATABLAD

 • Walgerholm 13-15 • 3500 Værløse • Danmark • info@milford.dk • (+45) 44 97 10 99 • www.milford.dk

Produkt 
KerbCell LinearTM er en slusekonstruktion, der 
giver mulighed for at håndtere overfladevandet 
og adskille det henholdsvis sommer og vinter.
KerbCell løser på en enkel måde problemet 
med natriumchlorid, der ofte anvendes til glat-
førebekæmpelse. 
Reducerer belastningen af kloakken i tilfælde af 
mere intens nedbør. Om vinteren kan der lukkes 
helt af for vandstrømmen, så det saltholdige 
vintervand ledes til kloak.
  
Anvendelse
KerbCell LinearTM har tre hovedanvendelsesområder:
• Områder, hvor overfladevand ledes på terræn 

til grønne LAR-anlæg, træer mv.
• Områder, hvor saltholdigt overfladevand skal 

ledes direkte til kloak
• Områder med særlige drikkevandsinteresser

Beskrivelse 
KerbCell LinearTM leveres i to størrelser, med 
henholdsvis 3 og 5 sluselåger, og i to materialer – 
rustfri stål og corten stål. Sluselågerne er udført 
i rustfri stål. Kræver et minimum af vedligehold. 
Omstilling er yderst simpel og kan ske stående 
med anvendelse af trekantnøgle.

Noter
Produktet kan specialdesignes. Kontakt os for 
yderligere information. 

CAD tegning kan fås af Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

KERBCELL  LINEAR™

Vare nr. Produktbeskrivelse Dimensioner

MSKCR3/K - Rustfri stål
MSKCC3/K - Corten

KerbCell, 3 låger 323x195x250mm

MSKCR5/K - Rustfri stål
MSKCC5/K - Corten

KerbCell, 5 låger 531x195x250mm

MSKC/B3R - Rustfri stål
MSKC/B3C - Corten

Bakke til 3 låger 323x381x50mm

MSKC/B5R - Rustfri stål
MSKC/B5C - Corten

Bakke til 5 låger 531x381x50mm

250 mm

323 mm

120 mm

75 mm
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Produkt 
KerbCell CubicTM er en slusekonstruktion, der 
giver mulighed for at håndtere overfladevandet 
og adskille det henholdsvis sommer og vinter.
KerbCell løser på en enkel måde problemet 
med natriumchlorid, der ofte anvendes til glat-
førebekæmpelse. 
Reducerer belastningen af kloakken i tilfælde af 
mere intens nedbør. Om vinteren kan der lukkes 
helt af for vandstrømmen, så det saltholdige 
vintervand ledes til kloak.
  
Anvendelse
KerbCell CubicTM har tre hovedanvendelsesområder:
• Områder, hvor overfladevand ledes på terræn 

til grønne LAR-anlæg, træer mv.
• Områder, hvor saltholdigt overfladevand skal 

ledes direkte til kloak
• Områder med særlige drikkevandsinteresser

Beskrivelse 
KerbCell Cubic™ leveres i to størrelser, med 3 
og 5 sluselåger, og i to materialer – rustfri stål 
og corten stål. Sluselågerne er udført i rustfri 
stål. Systemet leveres som vist med integreret 
sandfangsbrønd.  
KerbCell Cubic™ er en enkel løsning, der er yderst 
nem at tilgå og rense. Installeres simpelt med 
stående anvendelse af trekantnøgle.

Noter
Produktet kan specialdesignes. Kontakt os for 
yderligere information.

CAD tegning kan fås fra Milford.

Monteres efter Milfords anvisninger.

KERBCELL CUBIC™

Vare nr. Produktbeskrivelse Dimensioner

MSKCR3/B/S - Rustfri stål
MSKCC3/B/S - Corten 

KerbCell, 3 låger 323x545x525mm

MSKCR5/B/S - Rustfri stål 
MSKCC5/B/S - Corten

KerbCell, 5 låger 531x545x525mm

KerbCell CubicTM med 3 låger - set forfra

KerbCell CubicTM med 3 låger - set fra siden

KerbCell CubicTM med 3 låger - set oppefra

125 mm

97 mm

400 mm

323 mm

470 mm

75 mm


