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Vi är stolta över vårt småländska arv  - att hållbart hushålla med 
våra resurser och att hitta lösningar på varje utmaning. 

För oss är det självklart att våra svensktillverkade produkter  
alltid håller högsta kvalitet och möter förväntningarna från våra 
kunder. Med den kompetens och kunskap som vi har samlat på 

oss sedan starten skapar vi möjligheter långt utanför  
de småländska skogarna.

SMÅLÄNDSK KVALITET
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Vi är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, 
handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vi är även en  
av Sveriges största aktörer inom plåtbearbetning. 

INNOVATION OCH PRODUKTION

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög  
servicenivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark löpande för en  
garanterat hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss  
till en pålitlig leverantör och samarbetspartner.

Vår produktion och vårt huvudkontor finns i Smålandsstenar - så har det varit  
sedan starten 1947.
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Vi erbjuder kompletta helhetslösningar för små och stora entréer,  
där exempelvis ingjutningsramar, entrégaller och halkskydd är en del  
av lösningen. Våra entrégaller finns i ett stort antal olika varianter och  
vi tillverkar även måttanpassade galler vid behov. Flertalet av våra  
entrégaller är lagerhållna för omgående leverans, vilket ger dig en  
enkel och lätthanterad projektering.

ENTRÉGALLER 
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ENTRÉGALLER
Våra A-galler är finmaskiga och har en tät maskvidd. Det gör att de lämpar sig väl för 
de allra flesta entréer. 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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A33X11 
Maskvidd: c/c 33x11 mm

AR1-25 skraplist 
Maskvidd: c/c 60x10 mm

AR1-25 gummilist
Maskvidd: c/c 60x10 mm

A22X22 
Maskvidd: c/c 22x22 mm
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RAMAR L-PROFIL
Vi lagerhåller ingjutningsramar till alla våra gallerdurkstyper. Ramarna kan  
antingen levereras som sammansvetsade produkter eller som lösa delar som 
enkelt kan kapas och monteras till önskat format. Frånsett vårt lagerförda  
sortiment tillverkar vi även ingjutningsramar av L-profil mot beställning.

RAMSIDOR
Ramsidorna lagerförs och levereras i längden 2000 mm. 
De kapas till önskad längd vid montage.

RAMHÖRN 200X200
Lagerförda ramhörn levereras i 90 graders vinkel  
med dimension 200x200 mm.

INGJUTNINGSRAM L-30X30X3
Lagerförd ingjutningsram för entrégaller. Passar för 
 durkhöjd 25 mm. 

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

INGJUTNINGSRAMAR
Ingjutningsramar för entrégaller eller karuselldörrar. Le-
vereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11. Med 
kramlor för ingjutning och justerbara ben.

FRISTÅNDE RAMAR
Fristående ramar för entrégaller eller karuselldörrar. 
Levereras med entrégaller typ A22x22 eller A33x11. 
Med justerbara ben.

Ingjutningsram  
för entrégaller

Fristående ram  
för karuselldörrar
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

Om du kan ge oss en enkel skiss som beskriver dina öns-
kemål, blir det enklare för oss att snabbt återkomma med 
ett svar till dig. Tänk på att skissen bör innehålla höjd, 
bredd och längd på det önskade entrégallret. 

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

•  Vilken typ av lokal ska entrégallret placeras i och vilken 
maskvidd passar bäst just där? 

•  Hur stor yta ska täckas av entrégallret? Om det är en 
större yta är det optimala valet Z-ramar. 

•  Ska ramar gjutas in eller vara fristående?

•  Vad ska entrégallret vara dimensionerat för? 

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

•  Stämmer dimensionerna? Kontrollera noga att rätt   
 höjd, längd och bredd är angivet.

•  Kontrollera gångriktningen så att gallerdurkens  
 maskvidd ligger rätt för bästa skrapverkan.

•  Var tydlig med belastningskrav om gallret ska  
 användas till annat en gångtrafik.

Hör av dig till oss om du behöver support och råd. 
Vi har många års erfarenhet av projektering och den 
kunskapen delar vi gärna med oss av.

PROJEKTERING
Här har vi samlat information som kan vara bra att fundera igenom innan 
beställning. Har du andra frågor och funderingar är du alltid välkommen att 
höra av dig till oss så hjälper vi dig vidare.



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


