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HÄFLA BRUK
Tradition, kunskap och utveckling
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Att ett företag som Häfla Bruk, som har sina rötter 300 år tillbaka i tiden,
bygger på tradition är ganska givet. Under dessa århundraden har en ge-
digen kunskap och kompetens växt fram. Ja, man kan faktiskt säga att
kunskap och erfarenhet inte bara finns hos vår personal, utan att den även
sitter i väggarna.

Häfla Bruk är ett företag med stark framtidsanda och stora resurser satsas
på både produkt- och maskinutveckling. För oss är det självklart att följa
med i utvecklingen, ligga i framkant och se vad som kommer härnäst. Vi
vill ju leverera det absolut bästa till dig även i framtiden.

Oavsett om du är ute efter standardprodukter med snabb leverans eller
behöver hjälp med totallösningar, så kan vi hjälpa dig för att sedan levere-
ra utifrån dina önskemål.

Hos oss hittar du produkter för en renare innemiljö.
Här finns entrégaller som tar bort grovsmutsen från
skorna och entrémattor som tar bort resterande smuts,
grus, damm och väta. Entrémattan, en svensk kvalitets-
produkt, har funnits i över 50 år. De halksäkra entré-
gallren med bra skrapförmåga finns i varierande mask-
vidd.

Det är bara för dig att välja. Vilken maskvidd ska entrégallret ha och hur
lång ska entrémattan vara?
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ENTRÉGALLER
Häfla Bruks entrégaller är tillverkade
av gallerdurk med bärstål anpassade
för att fungera som bra gångytor.
Olika typer av entrégaller finns bero-
ende av användningsområdet, inga
klackar ska behöva fastna i entrégall-
ret. Vi marknadsför också Kåbe Origi-
nalmatta, som är ett effektivt skrap-
galler och en torkmatta i ett.

Tar bort grovsmutsen och ger
en bättre inomhusmiljö
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Viktigt att kunna hålla rent
Rent och snyggt i lokalerna är A och O för alla af-
färsidkare. Den smuts som man släpar med sig in
i lokaler kan stoppas på ett enkelt och effektivt
sätt genom entrégaller och -mattor. En avtork-
ningszon bör läggas in redan från början när golv-
ytorna planeras, men saknas denna går det att
åtgärda.
För att nå optimal effekt kan olika avtorknings-
ytor kombineras, exempelvis skrapgaller, gummi-
lamellmatta och avslutningsvis en textil matta.
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I dag ställs stora krav på att bostäder och lo-
kaler ska vara välstädade och fräscha. Ett or-
dentligt entrégaller underlättar renhållning-
en i såväl hemmet som i offentliga miljöer.
Grovsmutsen fastnar i gallret och golven ut-
sätts för mindre slitage samtidigt som de blir
mer lättstädade. 

BÄTTRE MILJÖ, ÖKAD TRIVSEL...
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Golv är dyra att underhålla. Bara 10 pro-
cent av kostnaderna för ett golv ligger
på inköp, resterande summa läggs på
underhåll under golvets livstid. 
Golv som slits i onödan kräver också mer
kemikalier vid rengörning, varje år an-
vänds cirka 40 000–50 000 ton rengö-
ringskemikalier i Sverige. När golven till
slut ändå behöver bytas ut i förtid inne-
bär det stora extra kostnader.
Bra entrégaller håller underhållskostna-
derna nere och får såväl golv som städ-
personal att räcka längre.

...OCH MINSKADE KOSTNADER



8 www.hafla.se

HÄFLA BRUK ENTRÉGALLER
Häfla Bruk har på sitt produktprogram en serie en-
trégaller i varierande maskvidd.

G12/100
Durk med extra tätt placerade bärstål.
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G16/100
Normaldurk i entréer, entrétrappor, handikappram-
per, m.m. där krav på tätt galler ställs. Halksäker
med bra skrapförmåga.

EG-galler
Ett specialtillverkat entrégaller för smala klackar.
Används med fördel i entréer under tak. Detta
entrégaller har bärande plattstänger 25 x 3 mm
med delning c/c 45 mm (fri öppning 43 mm), 
tvärgående skraplister av perforerad c-pro�l
c/c 100 mm och tvärgående rundstång Ø4 mm
c/c 9 mm (fri öppning 5 mm). Max tillverkningsmått
per entrégaller: bärmått 1000 mm, tvärmått 1480 mm,
max spännvidd 800 mm.
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Bärstång G16/100 G12/100               EG-galler
mm m kN/kvm m kN/kvm m kN/kvm
20 x 3 1,2 10,7 1,4 11,8
25 x 3 1,5 10,7 1,8 11,2         0,8
30 x 3 1,8 10,7
35 x 3 2,1 10,7
40 x 3 2,4 10,7
 
 

Bärstång G16/100 G12/100     EG-galler
mm kg/kvm kg/kvm      kg/kvm
20 x 3 29,7              41,7
25 x 3 36,7              51,5        22 med c-profil              
                                                    24 med gummiprofil
30 x 3        43,7
35 x 3        50,7
40 x 3        60,7
 

Typ Bärståls- Antal Bärmått x Kantstål Yt
dimension                tvärmått                             behandl.

G16/100 20 x 3      5 st      1000 x 705    Typ A       fzv
G12/100 20 x 3 7 st 1200 x 990 Typ C obeh.
EG-galler 25 x 3      4 st        800 x 900   Typ C        fzv

Laster och vikter
Nedanstående tabell ger uppgifter om rekommen-
derade spännvidder på Häfla Bruks entrégaller med
hänsyn till nedböjning och laster enligt BKR.

Beställning
Vid beställning anges typ, bärstångsdimension, an-
tal, bärmått och tvärmått och om kantstång eller
varmförzinkning önskas. Beställningsexempel:

Samtliga entrégaller kan levereras varmförzinkade.
Här nedan anges deras vikt inklusive varmförzinkning.

Typ A Typ C

Entretrappor
Till entrétrappor levereras steg i G16/100. I speciel-
la fall kan även EG-galler användas i trappsteg.

Ingjutningsram
Samtliga entrégaller kan levereras med ingjut-
ningsram. Anges vid beställningen.

Ingjutningsram består av L-stång och kramlor
av plattstång. L-stång med kramlor finns på
lager i varmförzinkat utförande. Vid beställ-
ning av ram, ange om mått är invändiga eller
utvändiga.

Bredd Längd

50

150

Fr.o.m. L 25x25x5
t.o.m. L 65x65x7

c/c 300
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Nästan ingen stannar och torkar av skorna i en
offentlig entré. Kåbe Originalmatta fungerar
med sina aggressiva gummikurvor som en vind-
rutetorkare när man går på mattan, utan att
torkrörelser med fötterna görs. Gummikurvorna
sveper effektivt bort smuts, grus, damm och vä-
ta från skorna. Därför är det viktigt att ta till or-
dentlig längd på mattan om utrymmet tillåter
detta. Sträva efter att kunna ta minst tre steg
med varje fot för en bra funktion.

Kåbe Originalmatta, som är ett effektivt skrap-
galler och torkmatta i ett, behöver aldrig lyftas.
Tack vare sin mjuka och böjbara konstruktion
rullas den istället ihop med ett enkelt hand-
grepp.

Test vid Kungliga Tekniska Högskolan visar att
Kåbe-mattan har den bästa avtorkningseffekten.
Mattan är också trafikvänlig för rullstolar, halk-
säker, lättstädad och garanterad att hålla för
minst tio års hårt slitage.

KÅBE-MATTAN
Mattan som man går av sig smutsen på



Produktutveckling pågår ständigt. Leverans av produkter i annat utförande än de som presenteras i broschyren kan ske. 11

Material, konstruktion
Plattstång 12 x 4 mm legerat aluminium, kvalitet
AA 6061-T6, som har god motståndskraft mot
betong.
Gummilist 22 x 3,7 mm av en speciell blandning
som är motståndskraftig mot extrema tempera-
turväxlingar. Gummilisterna är nitade i vågform
till aluminiumplattstängerna och mattan hålls
ihop av Ø2,5 mm rostfri stålwire till en flexibel
konstruktion. Mattan kan även levereras i guld/
brons anodiserad aluminium.

Ergonomisk, ekonomisk och effektiv



610 14 Rejmyre, Sweden
Tel 0151-52 40 00. Fax 0151-52 40 40

info@ha�a.se    www.ha�a.se

Produkter från Hä�a Bruk:

Gallerdurk
Lättdurk
Raka trappor
Spiraltrappor
Designade trappor
Ramper
Räcken
Sträckmetall
Garage, förråd och staket
Maskinskydd
Stålmöbler
Entrégaller
Takprodukter
Varmförzinkning
Laserskärning
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