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Från fasadbeklädnad till tung fordonstrafik 
Vanligtvis används gallerdurk i industriella miljöer och i miljöer med höga säkerhetskrav.  
Gallerdurken kan även användas för att minska insyn eller för att dekorera en fasad. Vi tillverkar  
gallerdurk för såväl entréer, fordons- och gångtrafik som för ramper, staket och fasadbeklädnad.

Gallerdurk

Typer och utförande
Gallerdurken tillverkas i tre olika utföranden: A-durk, pressvetsad och 
miljögaller. Varje utförande finns i flera dimensioner, olika maskvidder 
och ytbehandlingar.  

Vi hjälper dig
De vanligaste måtten och typerna av gallerdurk har vi på lager. Vi  
tillverkar på beställning om du skulle behöva gallerdurk i specifika 
mått eller i specialutförande. Vi kan ge dig snabba leveranser och  
hjälpa dig med allt från projektering till färdig produkt.
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Snabb leverans eller tillverkning efter dina behov?

Standardutförande
Gallerdurk i de vanligaste dimensionerna, som  
H3, H6, N6, har vi på lager. De kan levereras med 
10 mm intervall från 300 - 2000 mm. Gallerdurken  
kan även levereras i helformat i längder från  
3000 - 6000 mm, vilket gör att vi alltid kan erbjuda 
snabb leverans. 

Måttbeställning
Gallerdurken kan levereras formatskuren efter 
dina behov. Vi hjälper dig gärna att hitta rätt bland 
gallerdurkens olika egenskaper och funktioner. Vi 
finns aldrig längre bort än ett telefonsamtal.
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Vilken typ av gallerdurk behöver du?
Gallerdurken tillverkas i olika utförande med varierande dimensioner, maskvidder och material. Vi har 
indelat gallerdurken efter olika användningsområden. Gallerdurken kan levereras direkt från lager eller 
tillverkas efter dina behov med kort leveranstid. Ring oss om du behöver hjälp att hitta rätt.

Gånggaller
Vi har ett stort sortiment av gånggaller i färdiga  
lagerförda format på lager. Vilket ger snabb leve-
rans och enkel montering.

Körbara galler
De körbara gallerna finns för både lätt och tung 
trafik. De kan levereras i färdiga format från vårt 
lager eller måttbeställt efter dina behov. 

Tandad gallerdurk
Den tandade gallerdurken har en tandad ovansida 
som ger trygg gångyta i hala miljöer. 

Entrégaller
Vi har ett stort sortiment av entrégaller med tätare 
maskvidd. De finns i färdiga lagerförda format. Vi 
tillverkar entrégaller till allt från stora köpcentrum 
till mindre fastigheter. 

Grovmaskiga galler
De grovmaskiga gallerna används ofta som in-
brottsskydd, staket och undertak. Kan levereras i 
olika maskvidder eller beställas efter dina behov. 

A-durk
A-durk tillverkas med plattstål i båda riktningar 
och används ofta i miljöer med estetiska krav. 

Som t.ex. utanför entréer eller på fasader. A-durken 
kan också tillverkas i extra kraftigt utförande för att 
klara extrema laster som exempelvis vid tung  
fordonstrafik. 

Miljögaller
Miljögallret är tillverkat med tunnare zinkskikt vil-
ket innebär mindre miljöpåverkan. Samtidigt har 
den lika god bärighet som andra gallerdurkar.

Gallerdurk i helformat
Vi tillverkar gallerdurk i helformat i längderna tre 
till sex meter med varierande maskvidd och bär-
stångshöjder. 

Rostfria galler
Vår rostfria gallerdurk tillverkas som pressvetsad 
gallerdurk eller som A-durk. Materialkvalitén är 
EN 1.4301 eller EN 1.4420.

 



5www.weland.se  |  0371-344 00

Aluminiumgaller
Aluminumgallret är tillverkat på samma sätt som 
A-durken men med ett lättare material av kvalitén 
EN AW 5764. Aluminiumgallret är stabilt, enkelt  
att hantera och kan levereras i olika höjder.
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Gånggaller
Vi har gånggaller för trygga passager i alla miljöer. Gånggaller minskar genomsynen vid höga höjder,  
minimerar risken för föremål att falla igenom och ger ett tryggt underlag där oljespill är förekommande. 
Vårt sortiment omfattar säkra och slitstarka gånggaller för både golv, ramper och landgångar.

Helformat och måttbeställda  
gånggaller
Gånggaller kan beställas i tre utföranden med  
bärstångshöjder, maskvidder och format efter  
dina behov. Gallerdurken kan levereras i längder 
från 300 – 6000 mm. Gallerdurken i helformat är  
1000 mm bred. 

Vi hjälper gärna till med projekteringen.

Gallerdurk för gångtrafik
Vårt vanligaste gånggaller är tillverkat av pres-
svetsad gallerdurk, men vi har även gånggaller i 
A-durk (tillverkat med plattstål i båda riktningar) 
och Miljögaller som är vårt mest miljösmarta  
alternativ. Utgå alltid från omständigheterna när 
du väljer gallerdurk och har du svårt att välja eller 
behöver rådgivning kan vi hjälpa dig på vägen. 

Snabb leverans i färdigt format
Samtlig gallerdurk finns tillgänglig i ett stort antal 
färdiga lagerförda format, som säkerställer snabb 
leverans, enkel projektering och lätt hantering 
oavsett vilket gånggaller du väljer. För att stärka 
våra redan snabba leveranser, har vi en mängd 
olika lagerförda ingjutningsramar anpassade till 
samtliga gallerdurkshöjder. 

Gånggaller finns tillgängliga i tre olika mask- 
vidder (från luftig till tät) och kan levereras från 
höjd 25-40 mm berodende på maskvidd. De  
färdiga formaten för gånggaller finns i längder 
med 10 mm intervall från 300-2000 mm. Bredd-
måttet är alltid 1000 mm. Samtlgia gånggaller är 
försedda med kantstänger och har varmförzink-
ning som ytbehandling. 

Om du beställer ett färdigt format från vårt lager 
innan klockan 10, levererar vi samma dag. 
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Körbara galler
Vi har körbara galler för allt från personbilar och truckar till tyngre lastbilar.  
När du väljer bland våra körbara gallerdurkar är det viktigt att du utgår från den uppskattade  
påfrestningen av fordonet. Tänk på att anpassa valet efter körriktning, tryckytans storlek, aktuell  
last per hjul och den maximala spännvidden. Vi hjälper dig att hitta rätt.

Färdigt format, måttbeställt eller helformat?
Vi lagerför de oftast förekommande formaten av 
körbara galler och de finns tillgängliga för omgå-
ende leverans, enkel projektering och hantering. 
Välj ur ett brett sortiment av galler som uppfyller 
de vanligaste belastningskraven och komplettera  
med en passande ingjutningsram.  

Vi har lagerförda ingjutningsramar till samtliga 
gallerdurkshöjder och erbjuder även tillverkning  
av körbara galler efter dina mått och behov. Om du 
vill ha mer information och utförliga belastnings- 
tabeller, kan du besöka vår webb.
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Tandade galler
Gallerdurk med tandad ovansida ger ett tryggt och halkskyddande underlag i alla miljöer.  
Det tandade gallret används ofta där oljespill är förekommande och kan ställa till problem.  
Vi har gallerdurk som är speciellt framtagen för att användas inom offshoreindustrin.  
Ring oss så berättar vi mer. 

Ett tryggt underlag i flera format
Våra tandade galler är tillverkade av pressvetsad 
gallerdurk. Gallerna finns i olika maskvidder och 
i bärstångshöjder från 25 – 60 mm för att uppfylla 
dina belastningskrav. All tandad gallerdurk är  
beställningsvara och vi tillverkar alltid efter dina 
mått, specifikationer och önskemål. 

Säkra galler för offshoreindustrin
Vi har två olika typer av tandad gallerdurk för off-
shoreindustrin: HN9-T och JN9-T. I gallerdurken 
har varannan bärstång ersatts med en rundstång. 
Det ger lättare vikt och säkerställer att kravet på  
15 mm maskviddsöppning tillgodoses. 
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Entrégaller
Vi tillverkar entrégaller till allt från stora köpcen-
trum till mindre fastigheter. I det stora lagerförda 
sortimentet har vi entrégaller i olika utföranden 
med varierade egenskaper och funktioner.  
Allt från dekorativa entrégaller till mer funktionella 
entrégaller med skraplist, alternativt tandat uföran-
de för extra halksäkerhet. Vi har även lagerförda 
ingjutningsramar till samtliga gallerdurkshöjder.

Gallerdurk i helformat
Vi tillverkar pressvetsad gallerdurk i helformat. 
Gallerdurken är 1000 mm bred och kan levereras i 
längderna 3000 mm och 6000 mm med varierande 
maskvidder och bärstångshöjder. Gallerdurk i  
helformat levereras i varmförzinkat utförande. 

Färdigt format eller måttbeställt?
Vi lagerför de oftast förekommande formaten  
av entrégaller, vilket gör att de finns tillgängliga  
för omgående leverans, enkel projektering och 
hantering. Dessutom erbjuder vi tillverkning av 
entré-galler efter dina mått och behov. 

Behöver du rådgivning, ring oss. 

Färdigt format eller måttbeställt?
Vi lagerför de oftast förekommande helformaten  
vilket gör att de finns tillgängliga för omgående  
leverans. 
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Grovmaskiga galler
Gallerdurk med generösa maskvidder passar bäst i miljöer där det krävs både säkerhet och dekor.  
De vanligaste användningsområdena är skyddsgaller, grindar, inbrottsskydd, staket, undertak,  
avskärmningar, spaljéer och butiksinredning.

Miljögaller
Vår mest miljösmarta gallerdurk som lämpar sig i miljöer där korrosion inte är ett  
problem. Miljögallret är ett bra alternativ när stora ytor ska täckas inomhus. Gallret  
tillverkas energieffektivt och har ett tunnare zinkskikt än andra gallerdurkstyper,  
vilket ger mindre miljöpåverkan. 

Typer och utförande
Det grovmaskiga gallret kan levereras i pressvetsad 
gallerdurk eller A-durk. Den pressvetsade galler-
durken finns i tre olika maskvidder (68x50 mm, 
66x75 mm, 100x100 mm).  

A-durken kan beställas i masvidder med multipel-
delning på 11 mm efter dina önskemål. 

Läs mer om A-durk på nästa sida.

Gallerna levereras varmförzinkade som standard, 
men kan även levereras pulverlackerade.

Miljösmart och pålitligt
Miljögaller har samma bärförmåga, hållfasthet och 
styrka som pressvetsad gallerdurk. Till skillnad 
från pressvetsad gallerdurk är stålet i miljögallret 
varmförzinkat redan vid tillverkningen av bär- och 
stödstänger. 

Snabbt i färdigt format
Miljögaller finns tillgängligt i fyra färdiga lagerförda 
format. De färdiga formaten är 1000 mm breda och 
kan levereras i längderna 700 mm, 900 mm, 1000 
mm och 1200 mm med maskvidden 34x75 mm. Vi 
kan också tillverka miljögaller efter dina behov. 
Ring oss, så berättar vi mer.  
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A-durk
A-durk tillverkas med plattstål i båda riktningar och konstrueras på samma sätt idag  
som när vi började tillverka den för 50 år sedan. A-durken har bra bärförmåga och kan  
användas till allt från fordons- och gångtrafik till entrégaller. 

Extra kraftig A-durk
Ett kraftigt galler för miljöer där riktigt stora  
belastningar är en del av vardagen och där vätska, 
smuts och liknande måste släppas igenom.  
Vanligtvis används den kraftiga A-durken inom 
tung industri; fordonsindustri, tung gruvindustri, 
pappersindustri osv.

Tillverkat efter dina behov
Den extra kraftiga A-durken tillverkas på beställ-
ning efter dina behov och önskemål. Välj lämplig 
bärstångshöjd och anpassa dimensionen på  
stödstängerna efter belastning och körriktning. 

Ring oss om du vill ha hjälp att hitta rätt A-durk.

Typer och utförande
A-durk tillverkas som standard med bärstångshöjd 
från 20 till 60 mm, med maskvidderna 22x22 mm 
eller 33x11 mm. Vi har lagerfört standardformaten 
och kan även tillverka i maskvidder med multipel-
delning på 11 mm efter dina behov. 

Färdigt format eller måttbeställt?
Vi har lagerfört de oftast förekommande formaten, 
vilket gör att de finns tillgängliga för omgående  
leverans, enkel projektering och hantering. 

Flexibel utformning

A-durk kan levereras med  
samma dimension på bär-  
och stödstänger.

A-durk kan levereras med  
mindre dimension på stödstänger 
och bärighet i bärstångsriktningen.

 

A-durk kan levereras i  
valfri maskvidd inom vissa  
begränsningar.

A-durk kan levereras med  
snedställda stödstänger.
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Rostfria galler
Våra rostfria galler används oftast i industriella 
miljöer, där normalt rostskydd inte räcker.  
Gallren kan även användas utanför entréer med 
höga estetiska krav. De tillverkas på samma sätt 
som våra andra gallerdurkar men istället med  
materialkvalitén EN 1.4301 eller EN 1.4420. 

Aluminiumgaller
Med sin lätta vikt är aluminiumgaller perfekt som 
golvgaller i bland annat storkök. Det tillverkas som 
A-durk, men i materialkvalitén EN AW 5764. 

De rostfria gallren är beställningsvara och levere-
ras efter dina mått, specifikationer och önskemål. 
De finns tillgängliga i pressvetsad gallerdurk eller 
A-durk och levereras som standard i syrabetat  
utförande. 

Aluminiumgallret är stabilt, enkelt att hantera  
och kan levereras i olika höjder och maskvidder. 
Som standard tillverkas aluminiumgallret med 
kantstång och i maskvidderna 22x22 mm eller 
33x11 mm.

Aluminiumgaller är beställningsvara och levereras 
efter dina mått, specifikationer och önskemål. 
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Projektering
Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering  
av våra olika gallerdurksprodukter. Här har vi samlat information som kan vara bra att veta  
vid beställning. För toleranser och utförliga tabeller kan du ringa oss eller besöka vår webb. 

Att tänka på vid projektering
För att hitta rätt bland våra gallerdurksprodukter är 
det viktigt att vara tydlig med ditt behov. Ett enkelt 
sätt och en bra start är att besvara följande frågor:

•  Vad ska gallerdurken dimensioneras för? Gång- 
eller fordonstrafik?

•  I vilken miljö ska gallerdurken placeras? Inom-
hus eller utomhus? 

•  Hur stora maskvidder lämpar sig för gallerdur-
kens användningsområde?  

•  Ska gallerdurken placeras i en miljö som kräver 
förhöjt halkskydd?

•  Finns gallerdurken tillgänglig som lagerfört alter-
nativ?

•  Behöver du ingjutningsramar till gallerdurken?

Skulle det finnas några obesvarade frågor, eller om 
du vill ha stöd och rådgivning under projekteringen, 
är du alltid välkommen att kontakta oss.

Att tänka på innan beställning
Det finns såklart en del att tänka på innan beställ-
ning. Här är några tips och skulle du behöva fler 
eller vill att vi ska stödja dig i projekteringen är det 
bara att ringa. 

•  Kontrollera om gallerdurken finns tillgänglig i 
vårt lagerförda sortiment.

•  För att få det mest ekonomiska alternativet,  
ska du anpassa utläggningen efter gallrets stan-
dardbredd.

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

•  Ska gallerdurken förankras? Glöm inte att  
beställa fästdetaljer. 

Vill du förenkla monteringen? Ge varje galler i 
utläggningsritningen en märkning, t.ex. en siffer-
kombination, så ser vi till att gallerdurken märks 
upp på samma sätt. Om du vill att gallerdurken ska 
märkas upp, ange det vid beställning. 
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Ramsida

Spikhål

Ingjutningskramlor

Ramhörn

3000

Spännvidd

200200

Vi lagerhåller färdiga ingjutningsramar till gånggaller, körbara galler, halksäkra  
galler och entrégaller. De färdiga ingjutningsramarna är enkla att montera och kan  
beställas i lösa delar eller sammansvetsade i enheter. Vi kan även leverera  
ingjutningsramar efter dina mått.

Ingjutningsramar

Lagerförda ingjutningsramar
Vi har färdiga ingjutningsramar för samtliga lagerhållna  
gånggaller, körbara galler och entrégaller. De kan  
levereras i lösa delar eller kapas och monteras  
efter önskat format. Våra lagerförda ingjut- 
ningsramar levereras med ramsidor  
3000 mm och ramhörn 200x200 mm. 

Ramarna levereras varmförzinkade  
med ingjutningskramlor och spikhål.   

Måttbeställda  
ingjutningsramar
Ingjutningsramarna kan även levereras  
efter dina mått, specifikationer och önskemål.  
Förutom mått kan du även välja bland olika  
typer av material. Varmförzinkat är vanligast,  
men vi kan även leverera i rostfritt material.
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Spännvidd

För att uppnå bästa resultat och en tryggare gallerdurksprodukt rekommenderar vi  
alltid att du förankrar gallret i underredet. Det görs bäst med våra tillhörande fästdetaljer  
som finns lagerförda och tillgängliga i varmförzinkat och rostfritt utförande.  
Fästdetaljerna går att beställa i kompletta eller separata detaljer. 

Fästdetaljer

Kompletta fästdetaljer
Vi har många färdiga lösningar för att fästa galler-
durken, allt från klammerlösningar och J-krokar till 
rostfria clips. Det finns flera olika att välja mellan 
för varje gallerdurkstyp. 

En standardförpackning av kompletta fästdetaljer 
innehåller 100 enheter. 

Separata fästdetaljer
För dig som vill komplettera någon fästdetalj eller 
plocka ihop din egen lösning för att fästa galler-
durken finns separata fästdetaljer. Du kan välja 
bland flera över- och underdelar, skarvar och kom-
plettera med lämpliga skruvar och muttrar. 

En standardförpackning innehåller av separata 
fästdetaljer innehåller 100 enheter.
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Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

Gallerdurksprodukter
Gallerdurk  |  Handikappramper  |  Fästdetaljer
Ingjutningsramar  |  Lättdurk, slitsdurk  |  Trappsteg och planer

Trappor och räcken
Spiraltrappor för utrymning och industri
Spiraltrappor för villa och kontor inomhusbruk
Raka trappor  |  Specialtrappor  |  Räcken

Entresol och gångbryggor
Entresolplan  |  Gångbryggor

Laserskärning och plåtbearbetning
Laserskärning i plåt och rör  |  JUMBO rörlaserskärning
Gas-/ Plasmaskärning  |  Vattenskärning  |  Stansning,
nibbling och panelbockning  |  Bockning  |  Borstgradning och
slipning  |  Skärande bearbetning  |  Robotsvetsning m.m.

Övriga produkter
Fasadstegar  |  Gallermöbler  |  Märkbrickspress
Sträckmetall  |  Kallformade sigmabalkar  |  Ytbehandling
Pallställ  |  Grenställ  |  Utdragsenheter

Welands omfattande produktprogram

Se mer på www.weland.se

Telefon: 0371-344 00  
E-post: info@weland.se  |  Hemsida: www.weland.se

Weland AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


