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Vi er stolte over vores svenske arv, at spare  på  
vores ressourcer og at skabe et miljø, hvor vi giver  

frøene fortsat plads til at gro. 

Vi sætter stor prestige i at levere førsteklasses  
svenske produkter og dermed foretages alle vores  

investeringer med stor omsorg og med varsom hånd.  
Vi tror på devisen,  at hårdt arbejde lønner sig, og med  

tryghed og stabilitet som grundlag skaber vi muligheder  
langt uden for de svenske skove.

SVENSK KVALITET
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Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper, 
ligeløbstrapper, gelændere, kørestolsramper, gangbroer, gitterriste og  
indskudte dæk. Weland er endvidere en af Sveriges største aktører inden  
for området pladebearbejdning.

Vores store lagerførte sortiment kombinerer vi med stort produktkendskab, højt  
serviceniveau og hurtige leverancer. Vi udvikler løbende vores maskinpark for at  
garantere en holdbar og sikker produktion af nye innovative produkter. Det gør os til  
en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder.Siden vi startede i 1947 har vores  
fabrik og hovedkontor ligget i Smålandsstenar. 

INNOVATION OG PRODUKTION
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Entrériste tilbydes i flere forskellige udførelser. Visse af vores riste lagerføres  
til omgående levering, hvilket giver dig en enkel og let håndterbar projektering.  
Vi tilbyder komplette helhedsløsninger til små og store entréer med eksempelvis 
indstøbningsrammer, entrériste og skridbeskyttelse. Vi fremstiller også  
måltilpassede entrériste for at opfylde dine ønsker.

Der findes mere detaljeret teknisk information på vores hjemmeside weland.dk, 
eller alternativt besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål. 

ENTRÉRISTE - TIL ALLE BEHOV
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ENTRÉRISTE
Vores sortiment af A-riste passer godt til de fleste entreer. På vores hjemmeside 
finder du også andre typer gitterriste som f.eks. N-riste og B-riste, der bl.a.  
anvendes, hvor der er høje belastninger. 
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A33X11 
Maskevidde: c/c 33x11 mm

AR1-25 skrabeliste 
Maskevidde: c/c 60x10 mm

AR1-25 gummiliste
Maskevidde: c/c 60x10 mm

A22X22 
Maskevidde: c/c 22x22 mm
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RAMMER L-PROFIL
Vi lagerfører visse længder af indstøbningsrammer til alle vores gitterriste.  
Indstøbningsrammerne findes både som løse dele, der kan tilskæres og let  
monteres i det ønskede format, og som sammensvejst produkt. Ud over  
vores lagerførte længder fremstiller vi også indstøbningsrammer af L-profil  
efter bestilling.

Lagerført indstøbningsramme til entrériste. 
Passer til risthøjde 25 mm. L-profilen har målene 
30x30x3 mm.

Rammesiderne leveres lagerført i længde 2000  
og 3000 mm og afkortes til ønsket længde ved 
monteringen.

INDSTØBNINGSRAMME L-30X30X3

RAMMESIDER
Lagerførte rammehjørner leveres i 90 graders vinkel 
med målene 200x200 mm.

RAMMEHJØRNE 200X200

Indstøbningsrammer i andre kvaliteter såsom alumi-
nium, rustfrit stål eller til dørkplade tilbydes også. De 
fleste af disse typer lagerføres.

ANDRE INDSTØBNINGSRAMMER
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RAMMER Z-PROFIL
Vi fremstiller forskellige typer Z-rammer til både mindre og større entréer. 
Z-rammerne leveres med vores lagerførte sortiment af entrériste, hvilket 
giver en komplet entréløsning. En af de større fordele ved Z-rammerne er, at 
man kan dække større arealer uden at skulle støbe støttekanter eller supplere 
med andet smedejern.

INDSTØBNINGSRAMME
Indstøbningsrammer til entrériste leveres med entrérist 
type A22x22 eller A33x11. Vælg standard eller karrusel-
ramme. Med indstøbningsankre og justerbare ben, højde 
135-185 mm. 

FRITSTÅENDE RAMME
En fritstående ramme skal ikke indstøbes i jordfunda-
mentet. Vælg standard eller karruselramme. Fritstående 
rammer til entrériste leveres med entrérist type A22x22 
eller A33x11. 

Indstøbningsramme 
til entrériste

Fritstående  
karruselramme
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PROJEKTERING
Vores entrériste fremstilles i flere forskellige udførelser for at passe til netop 
jeres miljø. Store dele af vores entrériste er desuden standardiserede og er på 
lager, hvilket bidrager til hurtige leverancer. Vi fremstiller også måltilpassede 
entrériste på bestilling. Her har vi samlet information, der kan være god at 
have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING
Det gør det lettere, hvis du som kunde kan vise en 
enkel skitse med mål og dimensioner, der beskriver den 
ønskede udførelse. Skitsen bør indeholde højde, længde 
og bredde på den ønskede entrérist. 

•  BIM-modeller til en række forskellige entrériste kan 
downloades på vores hjemmeside.

•  Hvilken type lokale skal entréristen betjene, og hvilken 
maskevidde passer bedst til formålet? 

•  Hvilke mål har den overflade, der skal dækkes? Hvis 
der er tale om større mål, kan de såkaldte Z-rammer 
benyttes. 

•  Skal rammerne indstøbes eller være fritstående?

•  Hvad skal entréristen være dimensioneret til? 

OVERVEJELSER FØR BESTILLING
•  Weland har en række forskellige lagerførte mål. Hvilke 

mål passer bedst til jeres formål?

•  Kontroller gangretningen, således at gitterristens 
maskevidde ligger korrekt for bedste skrabefunktion. 

•  Vær tydelig med belastningskrav, hvis der er tale om 
andet end ren gangtrafik.

 
Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med råd 
og vejledning ved projektering. Weland tilbyder en række 
forskellige lagerførte mål til omgående levering.

Kontakt os for yderligere information.



43 99 75 55  |  weland@weland.dk  |  weland.dk
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