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KerbCell™

– gør regnvand til en ressource
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KerbCell™ - unikt LAR-produkt fra Milford

KerbCell™ LINEAR – til grøfter og bede, hvor vandet 
ønskes på terræn.

KerbCell™ CUBIC - med integreret sandfangsbrønd – 
til regnbede og plantehuller, hvor vandet ønskes under 
terræn.

KerbCell™ gør det muligt at regulere 
tilstrømningen til LAR-anlæg, så som regnbede, 
vejbede og plantehuller i de perioder, hvor veje 
og stier saltes. 

KerbCell™ er en enkel slusekonstruktion, som 
ved hjælp af et operatørhåndtag kan omdirigere 
afstrømningen og derved skåne bed og grundvand 
for vejsalt og sedimenter. 

I hovedparten af årets måneder ledes 
overfladevandet til de grønne løsninger. Dermed 
håndteres størstedelen af årsnedbøren lokalt og 
uden at belaste kloaksystemet. Men i de perioder, 
hvor der bruges vejsalt, skåner KerbCell™ LAR-
bede og grundvand ved at lede afstrømningen til 
kloakken. 

KerbCell™ er designet til indbygning i 
kantestenen og leveres i to modeller med hver 
deres anvendelsesområder:

Unikke fordele ved KerbCell™

MINI CASE STUDY

• Leder overfladevandet til de grønne løsninger 

i hovedparten af året og håndterer således 

størstedelen af årsnedbøren lokalt og uden at 

belaste kloaksystemet. 

• Understøtter mere og bedre beplantning ved 

befæstede arealer. 

• Afhjælper den udtalte vandmangel og stress 

hos træerne i byen. 

• Nem at indbygge i kantstenslinjen og bidrager 

til et mere strømlinet og æstetisk udtryk langs 

vejene ved at sikre en ubrudt kantstenslinje 

omkring regnbedene. 

• Saltholdigt overfladevand i vintermånederne 

ledes til kloak og sikrer at jord og grundvand ikke 

forurenes unødigt.

• Speciel låsemekanisme gør, at enheden kun kan 

betjenes med et KerbCell™ operatørhåndtag.  

• Indikator for hhv. sommer- og vinterposition. 

• Forbedret vandtæthed i lukket position. 

• Indløbsplade for bedre indløb og en lettere 

installation. 

• Informationssymboler på indløbspladen gør 

opmærksom på at enheden er et dræn til grøft 

eller bed. 

• Udløbsplade (tilbehør) reducerer vandets flow, 

så erosionsrender og blotlagte indløbsområder 

undgås.

Disse træer blev plantet samtidigt, og af samme entre-
prenør. Bygherre var Frederiksberg Kommune. Træerne 
står langs den trafikerede Smallegade, lige overfor 
Rådhuset. Det ses tydeligt at den højre beplantning har 
klaret sig markant bedre end den venstre. Eneste forskel 
er, at den højre er installeret med en KerbCell™-enhed.
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KerbCell™ LINEAR - Applikationsmuligheder

KerbCell™ LINEAR anvendes til grøfter eller regnbede, hvor vandet ønskes på terræn.

KerbCell™ LINEAR indbygges enkelt ved at erstatte en række kantsten, og sikrer dermed en ubrudt kantstenslinje.
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KerbCell™ LINEAR

KerbCell™ LINEAR – til indbygning i kantstenen – er udviklet til at regulere tilstrømning til LAR-anlæg, 
vejbede og plantehuller i de perioder, hvor veje og stier saltes.

KerbCell™ benyttes allerede i dag af kommuner og forsyninger i en lang række projekter:

3 LÅGER 5 LÅGER

BETJENING

MEKANIK

INDLØBSPLADE

FINISH

SLUSE

Åbnes og lukkes manuelt med 
operatørhåndtag.

KerbCellTM fås både i rustfrit stål og Corten stål.

Mekaniske dele fremstillet i
ikke-oxiderende metaller.

Letter installationen og
sikrer et bedre indløb.

Sluselugerne er fremstillet i
kraftig 5 mm rustfrit stål.
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KerbCell™ CUBIC 

KerbCell™ CUBIC – til indbygning i kantstenen – er udviklet til at regulere tilstrømning til LAR-anlæg, 
regnbede og plantehuller i de perioder, hvor veje og stier saltes. KerbCell CUBIC™ har integreret 
sandfangsbrønd, som tilbageholder affald, blade og grovsediment fra overfladeafstrømningen før vandet 
ledes videre til bedet.

KerbCell™ benyttes allerede i dag af kommuner og forsyninger i en lang række projekter:

KerbCell™ CUBIC - Applikationsmuligheder

KerbCell™ CUBIC anvendes til plantehuller eller regnbede, hvor vandet ønskes under terræn.

KerbCell™ CUBIC er ideel at anvende til beplantninger hvor der ønskes en mindsket erosion og mulighed for tilbageholdelse af 

grovsediment fra overfladevand. 

BETJENING

SANDFANG

MEKANIK

INDLØBSPLADE

FINISH

SLUSE

Slusen åbnes og lukkes manuelt med. 
KerbCell™ operatørhåndtag. Dækslet 
kan ligeledes udelukkende åbnes med 
operatørhåndtaget.

Leveres med medfølgende
sandfangsbrønd.

KerbCell™ fås både i rustfrit stål og Corten stål.

Mekaniske dele fremstillet i
ikke-oxiderende metaller.

Letter installationen og
sikrer et bedre indløb.

Sluselugerne er fremstillet i
kraftig 5 mm rustfrit stål.
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe


