
KUNDANPASSADE GALLER
HELT PÅ DINA VILLKOR

weland.se

När du tror dig ha omöjliga krav på gallerdurk kan våra kundanpassade
galler vara lösningen för dig. Gallerdurken tillverkas efter era önskemål.
Vi skapar helt nya möjligheter för hur en gallerdurk kan se ut.



Med vårt flexibla galler begränsas du inte av en given höjd på gallret eller mått på maskvidden.
Storleken på maskan behöver inte vara samma på hela ytan, vilket kan ge helt nya och spännande
mönster. Bärstänger och stödstänger kan till exempel snedställas. Stödstången behöver inte vara helt
nedtryckt mot bärstången utan kan beställas i valfri höjd enligt önskemål. Även materialet som
gallerdurken tillverkas av är flexibelt. Du kan välja bland flera olika material, bland annat Corten.

FLEXIBELT GALLER

KAPACITET FLEXIBELT GALLER

Maskvidd: c/c 11 x 11 mm - 150 x 150 mm
Höjd bärstång: 20 - 200 mm
Tjocklek bärstång: 2 - 20 mm



Gallerdurk kan även tillverkas som ett extremt kraftigt galler som tål mycket höga punktlaster. Den
lämpar sig för tyngre trafik, som vid pappers-, petrokemisk-, process- och mekanisk industri. Gallret
levereras som standard i varmförzinkat utförande. Det går även att få i andra material som Corten,
aluminium och koppar. Fördelarna och användningsområdena är oändliga.
Gallerdurken tillverkas mot beställning.

EXTRA KRAFTIGT GALLER

MATERIALVAL
Gallerdurk tillverkas traditionellt i stål eller aluminium.
Vanligast är att gallerdurk tillverkas av stål som sedan
varmförzinkas. Det är också standard för vårt flexibla
galler. Men i tuffare miljöer eller där det ställs högre krav
på ytfinish kan ett rostfritt material vara ett bättre
alternativ. I andra fall kan materialets vikt vara den faktor
som väger tyngst. Därför erbjuder vi även gallerdurk i
aluminium, till ungefär en tredjedel av vikten av stål.

Utöver att maskor och höjd har få begränsningar kan du
som kund göra materialval som historiskt sett varit
omöjliga för gallerdurk. Med material som Corten och
koppar öppnas unika möjligheter för dig att skapa något
nytt och exceptionellt.
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