
För små & stora lösningar

ENTRÉGALLER
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Det sägs att när en dörr stängs öppnas en annan. Vi tror på att hålla 
alla dörrar öppna, vi stänger inga. Så välkommen att stiga in i vår 
värld. I en värld där möjligheter och kreativitet möts, skapar vi en 
 fusion där energi frigörs. Den energin tar vi tillvara på genom vårt 
engagemang och genom den kompetens vi besitter. Vi skapar något, 
inte bara för stunden, utan något hållbart som ska leva med oss  

under en lång tid framöver. Med en vilja av stål.
Välkommen in!

MED EN VILJA AV STÅL
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Väl inne i vår värld blir ni snart varse om vår småländska anda. Allt vi gör ska hålla på lång sikt.  
Vår styrka är just den kraften – långsiktig het. Det är början till vad vi tror skapar framgång. Av den  
energin vi utvinner från våra medar betares erfarenheter och kunskaper alstrar vi de mest komplexa 
produkter. Produkter av allra högsta kvalitet. Produkter vi är stolta över att kunna kalla våra egna. 
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ENTRÉGALLER  
- FÖR ALLA BEHOV
Entrégaller tillhandahålls i flera olika utföranden. 
Flertalet av våra galler är lagerhållna för  
omgående leverans, vilket ger dig en enkel och  
lätthanterad projektering. Vi erbjuder kompletta  
helhetslösningar för små och stora entréer med  
exempelvis ingjutningsramar, entrégaller samt  

halkskydd. Vi tillverkar även måttanpassade  
entrégaller för att uppnå dina önskemål.

Djupare teknisk information finns dokumenterad 
på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av 
våra erfarna säljare. 
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ENTRÉGALLER
Vårt sortiment av A-galler lämpar sig till de flesta entréer. Våra AR-galler är finmaskiga och används 
vid tillfällen där man har krav på mycket tät maskvidd. N- samt B-galler är likt vårt A-galler upp-
byggda med tät maska men skiljer sig genom att de kan utformas för att klara högre belastning.
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1. A33X11

2. A22X22

3. AR1-25 gummilist

4. AR1-25 skraplist

5. N6

6. N9

7. B9

Maskvidd: c/c 33x11 mm

Maskvidd: c/c 16x100 mmMaskvidd: c/c 17x75 mmMaskvidd: c/c 60x10 mm

Maskvidd: c/c 60x10 mmMaskvidd: c/c 22x22 mm

Maskvidd: c/c 12x100 mm
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RAMAR L-PROFIL
Vi lagerhåller ingjutningsramar till samtliga våra gallerdurkstyper. Ingjutningsramarna 
finns både som lösa delar som kan kapas och enkelt monteras till önskat format och som 
 sammansvetsad produkt. Frånsett vårt lagerförda sortiment tillverkar vi även ingjutnings- 
ramar av L-profil efter beställning.
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Lagerförd ingjutningsram för entrégaller. Passar för 
 durkhöjd 25 mm. L-profilen har dimension 30x30x3 mm.

Ramsidor levereras lagerförda i längd 2.000 och 3.000 mm 
och kapas till önskad längd vid montage.

INGJUTNINGSRAM L-30X30X3

RAMSIDOR

Lagerförd ingjutningsram för entrégaller, typ N6.  
L-profilen har dimension 40x25x3 mm.

INGJUTNINGSRAM L-40X25X3

Lagerförda ramhörn levereras i 90 graders vinkel  
med dimension 200x200 mm.

RAMHÖRN 200X200

Ingjutningsramar i andra kvaliteter som aluminium, 
rostfritt eller för durkplåt kan också erbjudas.  
Flertalet av dessa typer är lagerförda.

ÖVRIGA INGJUTNINGSRAMAR
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RAMAR Z-PROFIL
Vi tillverkar olika typer av Z-ramar till såväl mindre som större entréer. Z-ramarna levereras 
med vårt lagerhållna sortiment av entrégaller vilket ger en komplett entrélösning. En av de 
större fördelarna med Z-ramarna är att man kan täcka upp större ytor utan att behöva gjuta 
stödklackar eller komplettera med annat smide.
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En fristående ram behöver ej gjutas in i mark- 
fundament. Fristående ramar för entrégaller  
levereras med entrégaller  typ A22x22 eller A33x11. 

FRISTÅENDE RAM Z-PROFIL

Fristående ramar för karuselldörrar vid större entreér 
levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11.

FRISTÅENDE KARUSELLRAM Z-PROFIL

Ingjutningsramar för entrégaller levereras med entré-
galler typ A22x22 eller A33x11. Med ingjutnings- 
kramlor och justerbara ben, höjd 135-185mm.

INGJUTNINGSRAM Z-PROFIL

INGJUTNINGSRAM KARUSELLRAM Z-PROFIL

Ingjutningsramar för karuselldörrar vid större entréer  
levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11. 
Med ingjutningskramlor och justerbara ben,  
höjd 135-185mm.
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ER LÅNGSIKTIGA  
SAMARBETSPARTNER
Vi lägger stor vikt i att du som kund ska känna dig välkommen. När du kliver 
in genom våra dörrar ska du känna och uppleva vår företagskultur och våra 
värderingar.  Vi vill att du blir en del av oss – en långsiktig partner med det 
gemensamma intresset att skapa något unikt. För vi tror att du, liksom vi,  
har samma mål och ambitioner. Att frambringa bästa möjliga resultat.
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PROJEKTERING
Våra entrégaller tillverkas i flera olika utföranden för att passa just er miljö. Flertalet av våra entrégaller 
är dessutom standardiserade och finns på lager vilket bidrar till snabba leveranser. Vi tillverkar även 
måttanpassade entrégaller på beställning. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha 
kunskap om vid förfrågan och beställning.
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla 
en enklare skiss med mått och dimensioner som 
beskriver önskat utförande. Skissen bör innehålla 
höjd, bredd och längd på önskat entrégaller. 

•  BIM-modeller till en mängd olika entrégaller  
finns att ladda ner på vår hemsida.

•  Vilken typ av lokal ska entrégallret betjäna och  
vilken maskvidd passar bäst för ändamålet? 

•  Vilken dimension har ytan som ska täckas?  
Om det är större dimensioner bör sk. Z-ramar  
användas. 

•  Ska ramar gjutas in eller vara fristående?

•  Vad ska entrégallret vara dimensionerat för? 

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Weland har en mängd lagerförda dimensioner.  
Vilka mått passar ert ändamål bäst?

•  Kontrollera gångriktningen så att gallerdurkens mask-
vidd ligger rätt för bästa skrapverkan. 

•  Var tydlig med belastningskrav om annat än  
ren gångtrafik. 

•  Stämmer dimensionerna som entrégallret ska  
användas till, höjd, längd och bredd?

 

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning 
och råd vid projektering. Weland tillhandahåller en mängd 
olika lagerförda dimensioner för omgående leverans.

Hör av er till oss för vidare information.
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 StockholmReturadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se


