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Polysan indgangspartiskåle
Indgangspartiskåle fra Polysan, er som navnet antyder skåle med en ilagt skraberist, der er beregnet til 
at lægge ved indgange. Indgangspartiskålene er med til at sikre den niveaufrie adgang til bygningerne, 
og tager samtidig det vand og skidt, der som ofte samler sig foran en indgang. 
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Polysan fremstiller indgangspartiskåle både som enkelte 
og dobbeltskåle. En indgangspartiskåle er, som navnet 
antyder en skål, hvori der er ilagt en rist, der er beregnet 
til at lægge ved indgange. Polysans indgangspartiskåle 
er med til at sikre den niveaufrie adgang til bygningerne, 
og tager samtidig det vand og skidt, der som ofte samler 
sig foran en indgang. 

Af enkeltskål fremstilles typerne: P13, P14 og P15. Den 
mindste måler udvendigt 545 x 1045 x 70 mm og den 
største med udvendigt mål på 1015 x 1015 mm. Disse 
typer af indgangspartiskåle, benyttes oftest ved private 
boliger eller ved lignende almene indgange i forbindelse 
med typiske dørmål. 

Dobbeltskåle er typerne: P16 og P17, hvoraf den største 
har udvendige mål på 2025 x 1015 mm. Disse dobbelt-
skåle er opbygget således at f.eks. P16 er sammensat af 
2 skåle svarende til P14. Skålene har åbninger i de 2 ender, 
som støder mod hinanden, og der er desuden placeret 
afløbshul i den ene af skålene. Endvidere er indgangs-
partiskålene designet med indvendigt fald mod udløbet.

Fælles for indgangspartiskålene P14 til P17 er, at de alle 
er monteret med galvaniserede kanter. Dette har til formål 
at skærme af til de omliggende områder som f.eks. græs, 
belægning eller skærver. Disse kanter levers som stan-
dard med 24 mm i højden, men kan også bestilles med 
en ekstra høj kant på 49 mm.

Riste og masketyper

Indgangspartiskålene leveres med gitterriste, der fremstil-
les som udgangspunkt i tre forskellige maskestørrelser. 
Polysan standardslagervare for gitterriste findes i forma-
tet 33 x 11 x 25 x 2 mm. (A-vare). 

Dette vil sige, at denne maskestørrelse besidder: 33 mm 
mellem bærestavene, ligeledes 11 mm mellem fyldsta-
vene og at risten er 25 mm høj. De 2 mm angiver tykkelsen 
på både bærestavene og fyldstavene. Der tages altid ud-
gangspunkt i centermålet, så i dette tilfælde vil maskeåb-
ningen være 31 x 9 mm. Denne rist er samtidig den, som 
anses for at give den bedste trædekomfort.

Gitterristen kan bestilles i målene 33 x 33 x 25 x 2 mm og 
i 11 x 33 x 25 x 2 mm. (B-vare). Dette vil sige: 33 eller 11 
mm mellem bærestavene, 33 mm mellem fyldstavene og 
25 mm i højden. Maskeåbningerne er på henholdsvis 31 
x 31 mm og 9 x 31 mm. afhængigt af det valgte format.

Ristene er fremstillet i Danmark efter princippet pres-i-
riste. De er som standard fremstillet i 2 mm varm- 
galvaniseret stål og kan også efter ønske bestilles i 
rustfast / rustfrit stål type 304. Indgangspartiskålene 
P14 til P17 kan alle endvidere også bestilles med riste i 
49 mm i højden.

Det kan være en fordel at anvende riste med større  
maskeåbninger til eksempelvis landbrug og industri.  
Riste med mindre maskevidde bør anvendes i områder, 
hvor der færdes almindelig persontrafik som f.eks. i  
offentligheden, ved butikker, skoler, beboelse osv.

Indgangspartiskåle i høj kvalitet

Indgangspartiskålene fra Polysan er fremstillet i polymer-
beton på vores fabrik i Danmark. Polymerbeton er en finere 
kvarts-blanding med en special modificeret polyesterhar-
piks som bindemiddel. Denne konstruktion gør endvidere, 
at indgangspartiskålene er frostsikre, vandtætte og har en 
forventet levetid på op til 100 år.

MASKESTØRRELSER
I MM.

AFSTAND 
BÆRESTAVE

AFSTAND  
FYLDSTAVE RISTEHØJDE TYKKELSE PÅ BÆRE/

FYLDSTAVE MASKEÅBNING

33 x 11 x 25 x 2 33 11 25 2 31 x 9

33 x 33 x 25 x 2 33 33 25 2 31 x 31

11 x 33 x 25 x 2 11 33 25 2 9 x 31

33 x 11 x 50 x 2 33 11 50 2 31 x 9

33 x 33 x 50 x 2 33 33 50 2 31 x 31

11 x 33 x 50 x 2 11 33 50 2 31 x 9

General information om Polysans indgangspartiskåle og tilhørende riste
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MASKESTØRRELSE:
33 X 33

MASKESTØRRELSE:
33 X 11

MASKESTØRRELSE:
11 X 33



Info & dimensioner

Type: P13

Størrelse: 545 x 1045 mm.

Afløbsdimension: 75/110mm.

Vægt: 32 kg.

Monteringsvejledning 
 
Find monteringsvejledning og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

Teknisk materiale 
 
Find tekniske tegninger og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

P13 indgangspartiskål
Afløbsskålen P13 er den mindste skål i serien ind-
gangspartiskåle. P13 er en afløbsskål, hvori der er 
anlagt en polymerbetonkant, som danner ramme 
for risten. 

Denne skål passer sammen med en rist i størrelsen 
500 x 1000 mm. og den er fremstillet med kuvertfald 
til afløbsstudsen. 

Risten er produceret i Danmark efter princippet  
pres-i-riste.

Disse indgangspartiskål anvendes hyppigst ved pri-
vate boliger eller ved lignende almene indgange i 
forbindelse med typiske dørmål.

Denne type skål monteres enten ved nedlæggelse 
direkte på det afrettede sand eller ved benyttelse 
af jordfugtig beton, som lægges og rettes af under 
skålen således, at denne understøttes.

Afløbsskålen P13 fra Polysan produceres i målene 
545 x 1045 mm, og kan tilbydes i Ø75 mm. og Ø110 
mm. Skålen besidder en vægt på 32 kg.

Polysans afløbsskåle er alle udført i robust polymer-
beton, som er et tæringsfrit materiale uden cement 
og fibre. 

En stor fordel ved polymerbeton er, at det 
både tåler syrer og baser. Ydermere er det et  
materiale uden overfladebehandling. 

En afløbsskål fra Polysan er derved sikret en meget 
lang levetid.
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Relaterede produkter og tilbehør - P13

Gitterrist  
Maskevidde: 33/33/20x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  20 mm.

Gitterrist monteret i P13 indgangspartiskål

Gitterrist  
Maskevidde: 33/11/20x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  20 mm.

Gitterrist   
Maskevidde: 11/33/20x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  20 mm.
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Info & dimensioner

Type: P14

Størrelse m/24mm. kant: 765 x 1015 x 85 mm.

Størrelse m/49mm. kant: 765 x 1015 x 115 mm.

Afløbsdimension: 75/110mm.

Vægt: 41 kg.

Teknisk materiale 
 
Find tekniske tegninger og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

P14 indgangspartiskål
Indgangspartiskålen P14, som er forsynet med  
galvaniserede kanter på alle fire sider, passer sam-
men med en rist i størrelsen 750 x 1000 mm.

I indgangspartiskålen er der anlagt en understøtning 
af risten i polymerbetonen, som er placeret i midten 
af skålen. Skålen er fremstillet med kuvertfald til 
afløbsstudsen.  

Maskerne på standardristen er 33 x 11 x 25 x 2 mm., 
kan også tilbydes i målene 33 x 33 x 25 x 2 mm.  
Indgangspartiskålen P14 kan endvidere også bestil-
les med riste og kanter med højde på 50 mm. 

Denne type indgangspartiskål anvendes hyppigt ved 
private boliger, etageejendomme eller ved lignende 
almene indgange i forbindense med typiske dørmål.

Monteringen af indgangspartiskålen P14 foregår 
enten ved nedlæggelse direkte på det afrettede 
sand eller ved benyttelse af jordfugtig beton, som 
lægges og rettes under skålen således, at denne 
understøttes.

Monteringsvejledning 
 
Find monteringsvejledning og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.
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Relaterede produkter og tilbehør - P14

Kant 49mm galvaniseret 
Kant:  2 x 1005/49mm. 

  2 x 755/49mm.

Kant 24mm galvaniseret 
Kant:  2 x 1005/24mm. 

  2 x 755/24mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/11/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist   
Maskevidde: 11/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.
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Info & dimensioner

Type: P15

Størrelse m/24mm. kant: 1015 x 1015 x 90 mm.

Størrelse m/49mm. kant: 1015 x 1015 x 115 mm.

Afløbsdimension: 75/110mm.

Vægt: 62 kg.

Teknisk materiale 
 
Find tekniske tegninger og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

P15 indgangspartiskål
Indgangspartiskålen P15, som er forsynet med gal-
vaniserede kanter på alle fire sider, passer med en 
rist i størrelsen 1000 x 1000 mm. 

I indgangspartiskålen er der anlagt en understøtning 
af risten i polymerbetonen, som er placeret i midten 
af skålen. 

Skålen er fremstillet med kuvertfald til afløbsstud-
sen. 

Maskerne på standardristen er 33 x 11 x 25 x 2 mm., 
men denne kan også tilbydes i målene 33 x 33 x 25  
x 2 mm. Indgangspartiskålen P15 kan desuden også 
bestilles med riste og kanter med højde på 50 mm. 

Denne type indgangspartiskål anvendes hyppigt ved 
private boliger, etageejendomme eller ved lignende 
almene indgange i forbindelse med typiske dørmål.

Monteringen af indgangspartiskålen P15 foregår 
enten ved nedlæggelse direkte på det afrettede 
sand eller ved benyttelse af jordfugtig beton, som 
lægges og rettes under skålen således, at denne 
understøttes.

Monteringsvejledning 
 
Find monteringsvejledning og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.
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Relaterede produkter og tilbehør - P15

Kant 24mm galvaniseret  
Kant: 4 x 1005mm/24mm.

Kant 49mm galvaniseret  
Kant: 4 x 1005mm/49mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/11/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist   
Maskevidde: 11/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.
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Info & dimensioner

Type: P16

Størrelse m/24mm. kant: 1525 x 1015 x 90 mm.

Størrelse m/49mm. kant: 1525 x 1015 x 115 mm.

Afløbsdimension: 75/110mm.

Vægt:  2 x 41 kg.

Teknisk materiale 
 
Find tekniske tegninger og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

P16 indgangspartiskål
Indgangspartiskålen P16 består af to skåle identi-
ske med dem, der anvendes til P14 og passer derved 
til riste i størrelsen 750 x 1000 mm. Skålene har åb-
ninger i de 2 ender, som støder mod hinanden, og der 
er endvidere placeret afløbshul i den ene af skålene. 
Indgangspartiskålen er designet med fald, hvilket 
forhindrer, at den oversvømmes med vand i eventu-
elt dårligt vejr. Dette betyder samtidig, at skålen er 
nem at rengøre. Begge skåle er påsat galvaniserede 
kanter og leveres endvidere med skraberiste.

Til denne indgangspartiskål produceres der to slags 
riste, som er stiletristen med en maske på 33 x 11 
x 25 x 2 mm. og den almindelige skraberist med 
maske 33 x 33 x 25 x 2 mm. Indgangspartiskålen 
kan endvidere også bestilles med riste og kanter 
med højde på 50 mm. 

Det kan være en fordel at vælge de indgangspar-
tiskåle med de almindelige skraberiste til steder 
med eksempletvis landbrug. Dette skyldes, at de 
almindelige riste tager lettere imod skidt som halm 
og hø – hvor de skraberiste, der har mindre ma-
skeåbninger vil have en tendens til, at denne type 
skidt vil lægge sig oven på selve risten. Den store 
maskevidde anbefales derved ikke til gående perso-
ner, men til personer med industrifodtøj, og hvor der 
vaskes og skylles meget vand.

Risten med den lille maske 33 x 11 x 25 bør an-
vendes, hvor personer kan færdes offentligt, som 
butikker, skoler, beboelse etc.

VIGTIGT! Ved montering af dobbeltskåle SKAL man 
være OBS på, at der bliver monteret 2 skåle, hvoraf 
den ene er med hul og den anden er uden.

Ved dobbeltskåle vil nedlægningen være som ved de 
mindre skåle, og der vil hertil også være rammedele, 
som passer til skålene. Det vil sige, at nedlæggelsen 
enten foregår direkte på det afrettede sand eller 
ved benyttelse af jordfugtig beton, som lægges og 
rettes under skålene således, at disse understøttes. 
Det anbefales at begge skåles placeringer afprøves 
først, så man har mulighed for at se, om de flugter i 
højden. Efterfølgende kan rammedelene monteres. 
Det kan være nødvendigt at sikre, at de to skåle er 
skubbet tæt sammen.

Monteringsvejledning 
 
Find monteringsvejledning og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.
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Relaterede produkter og tilbehør - P16

Kant 49mm galvaniseret 
Kant:  4 x 755x49mm. 

  2 x 1005/49mm. 

1 x samleskinne 49mm.

Samleskinne 
Højde:  24 mm.

Samleskinne 
Højde:  49 mm.

Beslag til samling ”Butterfly” 
Vægt:  177 gram.

Kant 24mm galvaniseret 
Kant:  4 x 755x24mm. 

  2 x 1005/24mm. 

1 x samleskinne 24mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/11/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist   
Maskevidde: 11/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.
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Info & dimensioner

Type: P17

Størrelse m/24mm. kant: 2025 x 1015 x 90 mm.

Størrelse m/49mm. kant: 2025 x 1015 x 115 mm.

Afløbsdimension: 75/110mm.

Vægt: 2 x 62 kg.

Teknisk materiale 
 
Find tekniske tegninger og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.

P17 indgangspartiskål
Indgangspartiskålen P17 består af to skåle identi-
ske med dem, der anvendes til P15 og passer derved 
til riste i størrelsen 1000 x 1000 mm.

Begge skåle er forsynet med galvaniserede kanter 
på alle fire sider, og der er ligeledes anlagt en un-
derstøtning af risten i polymerbetonen, som sidder i 
midten af skålen. Der vil i den ene skål være overløb 
til den anden skål, samt en afløbsstuds, hvor der på 
den anden skål ikke vil være afløbsstuds, men kun 
overløb. Dvs. at vandet fra de to skåle løber sammen 
og kun afvandes fra et afløb. Skålene er fremstillet 
med kuvertfald til afløbsstudsen.

Til denne indgangspartiskål produceres der to slags 
riste, som er stiletristen med en maske på 33 x 11 
x 25 x 2 mm. og den almindelige skraberist med 
maske 33 x 33 x 25 x 2 mm. Indgangspartiskålen 
kan endvidere også bestilles med riste og kanter 
med højde på 49 mm. 

Anvendelsesområder for denne type indgangspar-
tiskål vil typisk være foran dobbeltdøre ved ind-
gange.

VIGTIGT! Ved montering af dobbeltskåle SKAL man 
være OBS på, at der bliver monteret 2 skåle, hvoraf 
den ene er med hul og den anden er uden.

Ved dobbeltskåle vil nedlægningen være som ved de 
mindre skåle, og der vil hertil også være rammedele, 
som passer til skålene. Det vil sige, at nedlæggelsen 
enten foregår direkte på det afrettede sand eller 
ved benyttelse af jordfugtig beton, som lægges og 
rettes under skålene således, at disse understøttes. 
Det anbefales at begge skåles placeringer afprøves 
først, så man har mulighed for at se, om de flugter i 
højden. Efterfølgende kan rammedelene monteres. 
Det kan være nødvendigt at sikre, at de to skåle er 
skubbet tæt sammen.

Monteringsvejledning 
 
Find monteringsvejledning og yderligere 
informationer på vores hjemmeside 
eller ved at scanne koden i hjørnet.
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Relaterede produkter og tilbehør - P17

Kant 24mm galvaniseret 
Kant:  6 x 1005x24mm. 

1 x samleskinne 24mm.

Samleskinne 
Højde:  49 mm.

Kant 49mm galvaniseret 
Kant:  6 x 1005x49mm. 

1 x samleskinne 49mm.

Beslag til samling ”Butterfly” 
Vægt:  177 gram.

Samleskinne 
Højde:  24 mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist  
Maskevidde: 33/11/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.

Gitterrist   
Maskevidde: 11/33/25x2mm. 

Type: Rustfri / galvaniseret 

Højde:  25 / 50 mm.
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Nedlægning af  
indgangspartiskåle
Indgangspartiskålene af typerne P13, P14 og P15 er en-
keltskåle. Disse monteres enten ved nedlæggelse direkte 
på det afrettede sand eller ved, at der blandes jordfugtig 
beton, som lægges og rettes af under skålen til at under-
støtte denne.  

Rammedelene monteres ved at klikke dem fast på kan-
terne af skålene. P13 skålen er dog uden kanter. Før 
skålene nedsættes skal der enten være gjort klar til et 75 
mm/110 mm afløb, ellers skal studsen, som er indstøbt 
i indgangspartiskålen, gå ned i en ferskine.   skubbet tæt 
sammen.

Større skåle

Det er også muligt at fremstille indgangspartiskåle, som er 
sammenbygget. Det vil sige, ar der kan sammensættes 2 
styk skåle af typerne P14, som tilsammen vil blive 1015 x 
1525 mm. (P16) Ligeledes kan der også fremstilles 2 styk 
af P15, som tilsammen vil blive 1015 x 2025 mm. (P17) 

Ved disse dobbeltskåle vil nedlægningen være, som ved 
de mindre skåle og der vil hertil også være rammedele, 
som passer til skålene.  

Det anbefales at bege skåles placering afprøves først, 
så man har mulighed for at se, om de flugter i højden. 
Efterfølgende kan rammedelene monteres. Det kan være 
nødvendigt at sikre, at de to skåle er skubbet tæt sammen. 

VIGTIGT! Ved monteringen af dobbeltskåle SKAL man 
være OBS på, at der bliver monteret 2 skåle, hvoraf den 
ene er med hul og den anden er uden.

Fugemasse 

Fugemassen i patron, trykkes ud ved hjælp af en fuge-
pistol. Denne masse hærder op ved ca. 18 grader på 15 
min. til en hård fugemasse og er helt hærdet efter 1 time.   
 
Polysan Power

Polysan Power er en hårdt-hærdende og syrefast 2-kom-
ponent fuge- og klæbemasse i selvblandende enkel patron 
til almindelig fugepistol. Fugepatronen indeholder 280 ml 
og anvendes til fugning af polymerbeton produkter.
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Eksempel for montering af dobbelt indgangspartiskål

Beton / Belægningssten

Beton / Belægningssten Beton / Belægningssten

Udløb Ø110/Ø75 
Til faskineeller regnvandsledning

Hårdt stampet grus 
eller beton

Beton / Belægningssten
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DK-5672 Broby

Tlf. +45 62 66 12 21
polysan@polysan.dk

www.polysan.dk
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Polysans indgangspartiskåle kan kombineres 
med sokkelrender og liniedræn for bedst mulig 
håndtering af regnvand. Alle riste er i samme 
design, så man får et ensartet udtryk.

Se mere på www.polysan.dk
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