GITTERRIST
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SVENSK KVALITET
Weland står for svensk, innovativ og bæredygtig. Vi udvikler
løsninger og produkter, som skal leve længe – gerne over flere
generationer. Hos os kombinerer vi viden og mange års erfaring
med en faglig stolthed, som vi bærer med os i alt, hvad vi gør.
Det er en selvfølge for os, at træffe gode miljørigtige valg med høj
kvalitet i fokus. Vores grundlæggende princip er et husholdningsprincip,
hvor vi bruger ressourcerne effektivt og genbruger alt, hvad der er
muligt. Vi kombinerer det med høj investeringsrate i nye maskiner
og bidrager til effektiv, innovativ og bæredygtig produktion.
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INNOVATION OG PRODUKTION
Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper,
ligeløbstrapper, gelændere, kørestols- ramper, 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.
I dag tilbyder vi blandt andet pladebearbejdning med laser, stansning, bukning og
maskinbearbejdning på lejebasis.
Siden vi startede i 1947 har vores vores fabrik og hovedkontor ligget
i Smålandsstenar.
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GITTERRIST - TIL ALLE
TÆNKELIGE OMRÅDER
Historisk set er gitterriste rygraden i Welands virksomhed. De fremstilles i en række
forskellige udførelser til yderst forskellige anvendelsesområder. Almindeligvis benyttes
gitterriste i industrimiljøer og i miljøer med høje sikkerhedskrav. Gitterriste kan også
benyttes for at mindske indsyn eller til at dekorere en facade. Vores gitterriste benyttes
som komponenter i vores kørestolsramper, gangbroer, indskudte dæk, ramper og
trapper. Der findes mere detaljeret teknisk information på vores hjemmeside weland.dk,
eller alternativt besvarer vores kyndige sælgere spørgsmål.
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1. H6 Maskevidde 34 x 75 mm
2. H3 Maskevidde 34 x 37 mm
3. N6 Maskevidde 17 x 75 mm
		

GANGRIST
Pressvejste gitterriste til gangtrafik fremstilles i en række forskellige
maskevidder og højder for at opfylde jeres behov. Vi har et stort lagerført
sortiment til omgående levering. Gitterrist til gangtrafik kan desuden bestilles efter mål med forskellige bærestålshøjder, maskevidder og formater for
at opfylde særlige specifikationer og krav. Ud over vores standardsortiment
kan vi også tilbyde lagerført helformat, gitterrist bestilt efter mål samt
kvaliteter i aluminium eller rustfrit stål.
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1. A33x11
2. A22x22
3. AR1-25 Gummiliste Maskevidde 60 x 10 mm
4. AR1-25 Skrabeliste Maskevidde 60 x 10 mm
5. N6 Maskevidde 17 x 75 mm
6. N9 Maskevidde 17 x 100 mm
7. B9 Maskevidde 12 x 100 mm

ENTRÉRISTE
Entrériste tilbydes i flere forskellige udførelser. De fleste af vores riste lagerføres til omgående levering, hvilket giver dig en enkel og let håndterbar projektering. Vi tilbyder også
komplette helhedsløsninger med indstøbningsrammer, entrériste og skridbeskyttelse.
Vi fremstiller også måltilpassede entrériste for at opfylde dine ønsker.
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1. H9-T Maskevidde 33 x 100 mm
2. H4-T Maskevidde 33 x 50 mm
3. F4-T Maskevidde 25 x 50 mm
4. N9-T Maskevidde 16 x 100 mm
5. J9-T Maskevidde 41 x 100 mm
6. JN9-T Maskevidde 41 x 100 mm
7. HN9-T Maskevidde 35 x 100 mm
8. A33x11 Fortandet

GANGRIST FORTANDET
Vi fremstiller pressvejste gitterriste samt gitterrist af Type A med fortandet overside.
Den fortandede overside på gitterristen gør den ekstra skridsikker i miljøer, hvor der f.eks.
forekommer oliespild. Vi kan også tilbyde rustfri gangriste i fortandet udførelse.
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KØRERISTE
Køreriste i udførelse H3 med maskevidde 34 x 37 mm lagerføres i en række forskellige
formater til omgående levering, men kan også bestilles efter mål for at opfylde særlige
specifikationer og krav. Vi tilbyder, ud over vores standardsortiment, som er varmforzinket,
også køreriste i rustfrit materiale.
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STORMASKEDE RISTE
Vi tilbyder også gitterriste i stormasket udførelse. Vores stormaskede gitterriste anvendes til en
række formål som f.eks. beskyttelsesgitre, porte, forskellige former for indbrudssikring, hegn,
undertag, afskærmninger, espalierer og skiltestandere. Der fremstilles kundetilpassede størrelser
i henhold til specifikationer, krav og ønsker, ristene er bestillingsvarer. Ristene leveres varmforzinkede som standard, men kan også leveres lakerede.
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1. Stormasket I4, maskevidde: 68x50 mm
2. Stormasket I6, maskevidde: 66x75 mm
3. Stormasket I9, maskevidde 100x100 mm

I4 - maskevidde 68 x 50 mm

I6 - maskevidde 66 x 75 mm

I9 - maskevidde 100 x 100 mm
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FLEKSIBEL OG EKSTRA
KRAFTIGE RISTE
Når der stilles ekstra høje krav til gitterriste, er vores fleksible riste et glimrende
valg. Mulighederne for variation er mange, og ristene kan i høj grad fremstilles og
designes individuelt. Ristene leveres som standard i en varmgalvaniseret version,
men kan evt. også fremstilles i materialer som corten, aluminium og kobber.
De fleksible riste fremstilles på bestilling.
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FLEKSIBEL RIST

EKSTRA KRAFTIGE RISTE

Dette er en rist, der skaber store muligheder
til variation. Her er vi ikke begrænset af en
standard højde eller et specifikt mål for maskevidden. Støttestænger og bærestål kan skrånes
og maskens størrelse kan varieres. Skab spændende mønstre. Fremstillet i flere forskellige
materialer, såsom corten.

Riste kan fremstilles ekstraordinært kraftige for
at kunne modstå meget høje punktbelastninger.
Det er især relevant i miljøer, hvor der køres med
meget høje hjultryk, såsom i vindmølle -, papir -,
kemisk -, og mekanisk industri.

19

TILVALG
Vi tilbyder en række tilvalg for at lette montering og forarbejde. Vores indstøbningsrammer
passer til alle vores gitterriste. Både indstøbningsrammer og fastgørelsesbeslag lagerføres
med henblik på hurtig levering.
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INDSTØBNINGSRAMME L-PROFIL
Vi lagerfører indstøbningsrammer, rammesider og
rammehjørner til gangriste, køreriste, fortandede riste
og entrériste. Indstøbningsrammerne findes både som
løse dele, som kan tilskæres og monteres i det ønskede format, og som sammensvejset produkt. Ud over
vores lagerførte sortiment fremstiller vi også indstøbningsrammer af L-profil efter bestilling.

INDSTØBNINGSRAMME, Z-PROFIL
Den store fordel ved Z-rammerne er, at man kan dække større entréarealer uden at skulle støbe støttekanter
eller supplere med andet smedejern. Med den avancerede udformning og enkle montering udgør Z-rammen sammen med entréristen en naturlig løsning til
de fleste entréer. Sortimentet er tilpasset samtlige
lagerførte entrériste type A33x11 og A22x22. Samtlige
komponenter er varmforzinkede.

FRITSTÅENDE RAMME, Z-PROFIL
Den fritstående Z-rammeprofil har alle de samme
fordele som indstøbningsrammen. Rammen benyttes i
de tilfælde, hvor der f.eks. ikke er mulighed for at støbe
af hensyn til pladsen, eller fordi man af andre årsager
benytter sig af forenklet montering.

FASTGØRELSESBESLAG
Lagerførte fastgørelsesbeslag fås både som komplette og separate beslag. Fastgørelsesbeslag fås i
varmforzinket og rustfri udførelse.
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PROJEKTERING
Vi fremstiller gitterriste i flere forskellige udførelser for at opfylde netop jeres behov. Vi har et stort
udbud af lagerførte gitterriste, hvilket bidrager til hurtige leverancer. Vi fremstiller også måltilpassede
gitterriste på bestilling. Her har vi samlet information, der kan være nyttig at have ved forespørgsler
og bestilling. For tolerancer og udførlige tabeller kan du ringe til os eller gå ind på weland.dk

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING

OVERVEJELSER FØR BESTILLING

• Hvad skal gitterristen dimensioneres til?
Gangtrafik eller kørende trafik?

• Kontroller, om gitterristen er tilgængelig i
vores lager- førte sortiment

• Hvilken maskevidde er bedst egnet til det aktuelle
anvendelsesområde?

• Vil du være sikker på at forhindre
fejllægning med bærestål (ristens bærende konstruktion) skal du undgå riste med
kvadratiske mål.

• Findes gitterristen som lagerført alternativ?
• Har du behov for indstøbningsrammer til
gitterristen?

• Skal gitterristen forankres? Glem ikke at
bestille fastgørelsesbeslag.
• Vil du forenkle monteringen? Vi kan afmærke din gitterrist, angiv dette ved bestillingen.
Vi hjælper jer med råd og vejledning ved
projektering.
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