
INSPIRATION
TIL SPÆNDENDE BYINDRETNING OG PROJEKTLØSNINGER

”DUTRA - Din leverandør af by- og 

parkudstyr samt innovative  

anlægsprodukter”



DUTRA Sokkelaffugter

• Opfylder alle lovmæssige krav
• 100 % genanvendeligt materiale
• Lang levetid 
• Stor fleksibilitet 

Kan leveres med åben bund 
eller som lukket system, der 
tilkobles afløb

Gitterrist 30/9     (eksempel F200)

Maskevidde 30x9 mm

Gitterrist 30/20     (eksempel F200)

Maskevidde 30x20 mm

Gitterrist 99/9       (eksempel F200)

Maskevidde 99x9 mm

Vælg mellem flere forskellige riste til sokkelaffugter F200 og F300

Bundplade  
til afløb

Bundplade

Ideel til lette facader, da underdelene kan 
bygges ovenpå hinanden for at opnå tilpas 
fri sokkelhøjde

Bæredygtig sokkelaffugter i genbrugsplast
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Dimensioner (BxHxL) 
 

  65 x 100 x 1000 mm 
100 x   50 x 1000 mm 
100 x 100 x 1000 mm 

Klasse A15

Nem og hurtig installation

Riste i aluminium (sort eller natur) samt i corten stål

Render i sort PVC

Fås også med drænhuller i sider eller i bund

PVC AFVANDINGSSYSTEM  
til terrasse- og lettrafikerede områder

STAR-Drain

Kegler og Dæksler

Kegle 
Ø315 / 425  

mm

Firekantkarm  
til Ø315 mm  

dæksel

Dæksel Ø315 / 
425 / 600  

mm

Genbrugsplast

Den smalle konstruktion på 95 mm gør, 
at afløbet passer ind i modullinjerne for 
en chaussésten eller i en granitflise- 
belægning. Systemet tåler overkørsel 
med lastbiler.

Forhøjelsesringe

Pelring Topring Topring til
kantsten

Punktafvanding
Udløbskasse med rist i støbejern

- Fås i flere størrelser



Cykelparkering 
Vi har flere varianter af cykelstativer både med 
rack til flere cykler - samt cykelsteler til blandt 
andet ladcykler.
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• 5 eller 10 cykler
• 45 eller 90 grader
• Monteret på stolper eller væg

Nedstøbningsrør og 
Rørstandere

Pullerter 
 
Vi har flere forskellige  
designs og størrelser 
pullerter

- Fås i flere størrelser
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Markeringssøm  
Ø50 og Ø100

• Støbejern
• Rustfast
• Messing

Bænke og borde  
 
Vi har udvalg i både, metal, træ, beton og plastik, og kombinerer gerne de  
forskellige materialer, for at skabe spændende produkter med både den rå 
styrke fra metal eller beton, træets varme samt den minimale vedlige- 
holdelse med plastikken.

Metal Træ Plastik

Trægitre og -riste 
 
Vi har flere modeller af træriste i 
støbejern, samt trægitre i galva- 
niseret og pulverlakeret stål.
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OLGA 
SKRALDESPANDE 
Holder byrum og grønne områder rene

De fleste kender OLGA ...

Praktisk og funktionel skraldespand

Nem og hurtig tømning fra bunden

sikrer en stærk overflade

Volumen på min. 45 liter

Galvaniseret el. Pulverlakeret, som

OLGA 45 liter,
i plastik

OLGA 50 liter, med
cigaret-askebæger 

(ekstra stor volumen)

OLGA 45 liter, 
stål med logo

Affaldssortering 
 
Vi skal passe på miljøet og der er  
derfor mere fokus på affaldssorte- 
ring end nogensinde før. Vi hjælper  
gerne med at finde en løsning, der  
passer ind i jeres projekt

Hundepose  
dispensere 

 
Hjælp hundelufterne med  

at holde byen ren



- 7 -

Design 
 
Vi hjælper gerne med at finde den optimale løsning ...

... hvis du skal have lavet specielløsninger, eks. i stål.  
Vi har samarbejde med smede og teknikere, som kan  
løse de fleste opgaver. 
 
- Ring og hør!

LAR 
 
Lokal Afvanding af Regnvand 
 
Kantstensriste til afvanding af veje/
pladser, hvor vandet ledes gennem 
kantstenen. Kan leveres med sommer-/
vinterluk til beskyttelse af LAR-bedet.
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HVEM ER VI? 

DUTRA har siden 2012 udbygget programmet indenfor by- og parkudstyr samt bygge- og  
anlægsprodukter, så vi i dag har et velassorteret program til både byrummet og det åbne  
land.

Vi samarbejder med vores producenter, designere og arkitekter om at skabe bæredygtige  
og funktionelle løsninger indenfor bymøbler, aktive legepladser og rekreative område.

Hos DUTRA tager vi altid udgangspunkt i kundernes ønsker, og kombinerer nye ideer med  
erfaringer samlet gennem årene. På den måde finder vi sammen den optimale løsning hver  
gang. Vi er gerne med hele vejen fra ideen opstår til det færdige projekt.

Når du kontakter DUTRA, bliver du altid mødt af engagerede og dedikerede medarbejdere,  
for som vores filosofi siger:

DET DREJER SIG IKKE KUN OM OPGAVEN,  
MEN MENNESKERNE DER FORSTÅR DEN”

Jens Duedal
Direktør
E-mail: jd@dutra.dk
Tel.: +45 53 63 00 55

Louise Godskesen
Salgskonsulent
E-mail:  lg@dutra.dk
Tel.: +45 53 63 00 44

Louise Sanchez
Intern Salg & Marketing
E-mail: ls@dutra.dk
Tel.: +45 53 63 00 66

+45 53 63 57 67


