
För alla tänkbara områden

GALLERDURK
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MED EN VILJA AV STÅL
I slutet av 1940-talet påbörjades vår resa. Vi valde våra egna vägar 
och utvecklades i takt med tiden. Alla våra investeringar har legat i 
linje med att vara i framkant, att förutse nästa steg på vägen. Det är 
genom att vara proaktiva vi skapar det som ligger till grund för fram-
tiden. En förutsättning för en hållbar, långsiktig och trygg produktion.
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
I över 70 år har vår anda genomsyrats av kulturen att hushålla med våra resurser, vårda vår miljö 
och att ligga i framkant. Småland är signifikativt för ordet kvalitet. Ett attribut som för med sig en 
rad olika förpliktelser. För oss är de självklara. Tillsammans med våra erfarna medarbetare skapar 
vi produkter som ska hålla i decennier. Det vi gör idag formar din framtid.
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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 användningsom-
råden. 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 handikappram-
per, gångbryggor, entresol, ramper och trappor. 
Djupare teknisk information finns dokumenterad på 
vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra 
kunniga säljare.
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GALLERDURK - FÖR ALLA  
TÄNKBARA OMRÅDEN
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Vår gallerdurk består av olika delar som tillsammans bildar en anpassad lösning för dina behov.  
Låt dig inspireras och hör gärna av dig till oss för mer information och vägledning. Djupare teknisk  
information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se

DEL FÖR DEL
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1. H6 Maskvidd 34x75 mm

2. H3 Maskvidd 34x37 mm

3. N6 Maskvidd 17x75 mm

  

GÅNGGALLER
Pressvetsad gallerdurk för gångtrafik tillverkas i en mängd olika maskvidder och 

höjder för att möta era behov. Vi har en stort lagerfört sortiment för omgående 
leverans. Gallerdurk för gångtrafik kan även måttbeställas med olika bärstångs-

höjder, maskvidder och format för att möta speciella specifikationer och krav. 
Frånsett vårt standardsortiment kan vi även erbjuda lagerfört helformat, mått-

beställd gallerdurk samt kvaliteter i aluminium eller rostfritt.
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GÅNGGALLER ENTRÉ
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 även 
kompletta helhetslösningar med ingjutningsramar, entrégaller samt halkskydd. Vi tillverkar 
även måttanpassade entrégaller för att uppnå dina önskemål.

1. A33x11 

2. A22x22 

3. AR1-25 Gummilist Maskvidd  60x10mm 

4. AR1-25 Skraplist Maskvidd 60x10mm 

5. N6 Maskvidd 17x75 mm 

6. N9 Maskvidd 17x100 mm

7. B9 Maskvidd 12x100 mm
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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. H9-T Maskvidd 33x100 mm 

2. H4-T Maskvidd 33x50 mm 

3. F4-T Maskvidd  25x50 mm 

4. N9-T Maskvidd 16x100 mm 

5. J9-T Maskvidd 41x100 mm

6. JN9-T Maskvidd 41x100 mm

7. HN9-T Maskvidd 35x100 mm

8. A33x11 Tandat
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FORDONSTRAFIK
Körbara galler i utförande H3 med maskvidd 33x37 mm finns lagerförd i en mängd olika format 
för omgående leverans men 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 & FLEXIBELT
Vi erbjuder även gallerdurk i stormaskigt och flexibelt utförande. Vår stormaskiga gallerdurk 

används till en mängd ändamål som t.ex. skyddsgaller, grindar, inbrottsskydd av olika slag, 
staket, undertak, avskärmningar, spaljéer och skyltställ. Kundanpassade format tillverkas 
enligt specifikationer, krav och önskemål, gallerna är beställningsvara. Gallerna levereras 

varmförzinkade som standard men kan också levereras lackerade.  

Bild t.v.  Vårt flexibla galler görs helt efter kundens önskemål. Vi skapar helt nya möjligheter 
för hur en gallerdurk kan se ut. Vårt flexibla galler görs helt efter kundens önskemål.

1. Stormaskigt I4, maskvidd: 68x50 mm 

2. Stormaskigt I6, maskvidd: 66x75 mm

3. Stormaskigt I9, maskvidd 100x100 mm
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TILLVAL
Vi erbjuder ett flertal tillval för att underlätta montage och underarbete. Våra ingjutnings-
ramar passar samtliga 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 lager-
förda sortiment tillverkar vi även ingjutningsramar av 
L-profil efter beställning.

FÄSTDETALJER
Lagerförda fästdetaljer finns både som kompletta och 
separata detaljer. Fästdetaljer finns i varmförzinkat 
och rostfritt utförande.

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  pga. utrym-
messkäl eller man av annat skäl använder sig av ett 
förenklat montage.

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. Med 
sin sofistikerade utformning samt sitt enkla montage 
utgör z-ramen tillsammans med entrégallret en given 
lösning för de flesta entréer. Sortimentet är anpassat 
till samtliga lagerhållna entrégaller typ A33x11 och 
A22x22. Samtliga komponenter är varmförzinkade.
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PROJEKTERING
Vi tillverkar gallerdurk i flera olika utföranden för att passa just era behov. Vi har ett stort utbud av 
lagerförd gallerdurk vilket bidrar till snabba leveranser. Vi tillverkar även måttanpassade gallerdurk 
på beställning. Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och 
beställning. För toleranser och utförliga tabeller kan du ringa oss eller besöka weland.se
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

•  Vad ska gallerdurken dimensioneras för? 
 Gångaller eller fordonstrafik? 

•  Vilken maskvidd lämpar sig bäst för aktuellt 
 användningsområde? 

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

•  Finns gallerdurken tillgänglig som lagerfört
 alternativ?

•  Behöver du ingjutningsramar till gallerdurken?

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Kontrollera om gallerdurken finns tillgänglig i
 vårt lagerförda sortiment

•  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? Vi kan märka upp din 
gallerdurk, ange det vid beställning.

Vi hjälper er med handledning och råd vid projektering.  
Hör av er till oss så återkommer vi med en specialritning 
för godkännande vid behov.



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