GALLERDURK
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SVENSK KVALITET
Weland står för svenskt, innovativt och hållbart. Vi utvecklar 
lösningar och produkter som vi vill ska leva länge – gärna över flera
generationer. H
 os oss kombinerar vi kunskap och mångårig erfarenhet 
med en yrkesstolthet som vi bär med oss i allt vi gör. Att all vår tillverkning
sker i Sverige är en självklarhet för oss. Vi anser att svenska produkter och
plåtbearbetning på svensk marknad både är ett bra miljöval och en garanti
för hög kvalitet. Vår grundläggande hushållsprincip där vi använder resurser 
på ett effektivt vis och återvinner allt som är möjligt har vi med oss
varje dag på jobbet. Den kombinerar vi med vårt offensiva framtids-
tänk där vår investeringstakt i nya maskiner är hög och bidrar till 
en effektiv, innovativ och hållbar produktion över tid.
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INNOVATION OCH PRODUKTION
Weland AB är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka
trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler.
Weland är även en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning.
Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög servicenivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark kontinuerligt för en garanterat
hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss till en pålitlig
samarbetspartner till våra kunder.
Sedan starten 1947 finns vår fabrik och vårt huvudkontor i Smålandsstenar.
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GALLERDURK - FÖR ALLA
TÄNKBARA OMRÅDEN
Historiskt sett är gallerdurk ryggraden i Welands verksamhet. Den tillverkas i en mängd
olika utföranden för de mest skiftande användningsområden. Vanligtvis används
gallerdurk i industriella miljöer och i miljöer med höga säkerhetskrav. Gallerdurk kan
även användas för att minska insyn eller för att dekorera en fasad. Vår gallerdurk
används som komponenter i våra handikappramper, gångbryggor, entresol, ramper,
trappor och stängsel. Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida
weland.se alternativt besvaras av våra kunniga säljare.
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1. H6 Maskvidd 34 x 75 mm
2. H3 Maskvidd 34 x 37 mm
3. N6 Maskvidd 17 x 75 mm
		

GÅNGGALLER
Pressvetsad gallerdurk för gångtrafik tillverkas i en mängd olika maskvidder
och höjder för att möta varierande behov. Vi har ett stort lagerfört sortiment för
omgående leverans. Gallerdurk för gångtrafik kan även måttbeställas med olika
bärstångshöjder, maskvidder och format för att möta speciella specifikationer
och krav. Frånsett vårt standardsortiment kan vi även erbjuda lagerfört
helformat, måttbeställd gallerdurk samt kvaliteter i aluminium eller rostfritt.
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1. A33x11
2. A22x22
3. AR1-25 Gummilist Maskvidd 60 x 10 mm
4. AR1-25 Skraplist Maskvidd 60 x 10 mm
5. N6 Maskvidd 17 x 75 mm
6. N9 Maskvidd 17 x 100 mm
7. B9 Maskvidd 12 x 100 mm

GÅNGGALLER ENTRÉ
Hos oss hittar du entrégaller i en mängd olika utföranden. Flertalet är lagerhållna
för omgående leverans, vilket ger dig en enkel och lätthanterad projektering.
Vi erbjuder även kompletta helhetslösningar med ingjutningsramar, entrégaller
samt halkskydd. Kontakta oss om du har behov av måttanpassade galler så
tillverkar vi ett som matchar dina behov.
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1. H9-T Maskvidd 33 x 100 mm
2. H4-T Maskvidd 33 x 50 mm
3. F4-T Maskvidd 25 x 50 mm
4. N9-T Maskvidd 16 x 100 mm
5. J9-T Maskvidd 41 x 100 mm
6. JN9-T Maskvidd 41 x 100 mm
7. HN9-T Maskvidd 35 x 100 mm
8. A33x11 Tandat

GÅNGGALLER TANDAD
Vi tillverkar pressvetsad gallerdurk samt gallerdurk av Typ A med tandad ovansida.
Den tandade ovansidan på gallerdurken ger extra halkskydd i hala miljöer där t.ex.
oljespill förekommer. Vi kan även erbjuda rostfritt gånggaller i tandat utförande.
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1. Personbilar max 3 ton
2. Fordon 3 - 16 tons totalvikt
3. Tyngre lastbilar
4. Trucktrafik

GALLERDURK
FORDONSTRAFIK
Körbara galler i utförande H3 med maskvidd 34 x 37 mm är lagerförda
i en mängd olika format för omgående leverans. De kan även måttbeställas för att möta speciella specifikationer och krav. Vi erbjuder,
frånsett vårt standardsortiment som är varmförzinkat, även körbar
gallerdurk i rostfritt material.
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STORMASKIGT GALLER
Stormaskig gallerdurk finns i tre maskvidder. Kundanpassade format tillverkas enligt specifikationer,
krav och önskemål. Våra pressvetsade galler I4, I6, samt I9 fungerar perfekt som exempelvis skyddsgaller,
grindar, inbrottsskydd, staket, undertak, avskärmningar, spaljéer och skyltställ. Levereras varmförzinkade
som standard men kan även levereras lackerade.
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I4 - maskvidd 68 x 50 mm

I6 - maskvidd 66 x 75 mm

I9 - maskvidd 100 x 100 mm
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FLEXIBLA OCH EXTRA
KRAFTIGA GALLER
När det ställs extra höga krav på gallerdurken är vårt flexibla galler ett utmärkt val.
Möjligheterna till variation är många och gallret tillverkas och utformas helt enligt
dina önskemål. Gallret levereras som standard i varmförzinkat utförande, men kan
även tillverkas i material som t ex corten, aluminium och koppar.
Gallerdurken tillverkas mot beställning.
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FLEXIBELT GALLER

EXTRA KRAFTIGT GALLER

Detta är ett galler som skapar stora möjligheter
till variation. Här begränsas vi inte av en speciell höjd eller ett specifikt mått på maskvidden.
Stödstänger och bärstänger kan snedställas och
storleken på maskan kan varieras över ytan och
skapa spännande mönster. Tillverkas i flera olika
material, som t ex corten.

Gallerdurk kan även tillverkas som ett extra kraftigt galler som tål mycket höga punktlaster. Det
lämpar sig speciellt i miljöer med tyngre trafik,
som exempelvis vid pappers-, petrokemisk-,
process- och mekanisk industri.
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TILLVAL
Vi erbjuder ett flertal tillval för att underlätta montage och underarbete. Våra ingjutningsramar
passar till alla våra gallerdurkstyper. Både ingjutningsramar och fästdetaljer finns på lager för
snabb leverans.
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INGJUTNINGSRAM L-PROFIL
Vi lagerhåller ingjutningsramar, ramsidor och ramhörn
till gångbart galler, körbart galler, tandat galler och
entrégaller. Ingjutningsramarna finns både som lösa
delar som kan kapas och monteras till önskat format
och som sammansvetsad produkt. Frånsett vårt lagerförda sortiment tillverkar vi även ingjutningsramar av
L-profil efter beställning.

INGJUTNINGSRAM Z-PROFIL
Den stora fördelen med z-ramarna är att man kan
täcka upp större entréytor utan att behöva gjuta stödklackar eller komplettera med annat smide. Genom
sin utformning och det enkla och snabba montaget
är z-ramen tillsammans med entrégallret en perfekt
lösning för de flesta entréer. Sortimentet är anpassat
till samtliga lagerhållna entrégaller typ A33x11 och
A22x22. Samtliga komponenter är varmförzinkade.

FRISTÅENDE RAM Z-PROFIL
Den fristående z-ramsprofilen har alla fördelar som
ingjutningsramen har. Ramen används vid de tillfällen
där det te x inte finns möjlighet att gjuta p.g.a.
utrymmesskäl eller om man av någon annan
anledning använder sig av ett förenklat montage.

FÄSTDETALJER
Lagerförda fästdetaljer finns både som kompletta och
separata detaljer. De finns tillgängliga i både varmförzinkat och rostfritt.
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PROJEKTERING
För att möta varierande behov och önskemål på marknaden tillverkar vi gallerdurk i flera
olika utföranden. Det innebär att vi har ett brett lagerfört sortiment och kan serva dig
med snabba leveranser. Om du inte hittar det du söker i vårt standardsortiment kan vi
tillverka måttanpassad gallerdurk mot beställning. Nedan har vi samlat information som
kan vägleda dig vidare. Behöver du veta mer om toleranser och utförliga tabeller kan du
antingen kontakta oss eller gå in på weland.se.

ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

• Vad ska gallerdurken dimensioneras för?
Gångaller eller fordonstrafik?

• Kontrollera om gallerdurken finns tillgänglig i
vårt lagerförda sortiment

• Vilken maskvidd lämpar sig bäst för aktuellt
användningsområde?

• Vill du vara säker på att förhindra felläggning
med bärstången (gallrets bärande konstruktion), undvik galler med kvadratiska mått.

• Ska gallerdurken placeras i en miljö som kräver
förhöjt halkskydd?
• Finns gallerdurken tillgänglig som lagerfört
alternativ?
• Behöver du ingjutningsramar till gallerdurken?

• Ska gallerdurken förankras? Glöm inte att
beställa fästdetaljer.
• Vill du förenkla monteringen? Vi kan märka upp
din gallerdurk, ange det vid beställning.
Vi hjälper dig med all typ av handledning och råd
vid projektering. Kontakta gärna våra kunniga
säljare.
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