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HÄFLA GALLERDURK
Häfla gallerdurk är ett mycket tåligt material med många olika användningsområden. Häfla Gallerdurk tillverkas i 

många olika varianter för att tillgodose alla tänkbara behov. Den levereras normalt varmförzinkad enligt SS-EN 

ISO 1461:2009.

De bärande plattstålen i gallerdurken finns i höjder från 20 till 80 mm med bärstångsdelning från 5 till 100 mm. 

Häfla gallerdurk finns i alla varianter för att täcka både krav på olika belastningar och regelverk inom tex. offshore-

industri, byggindustri och maskindirektiv. 

Häfla gallerdurk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i ett antal standardformat som finns på lager.

Guldfågeln Arena, Kalmar

SVT på Lindholmen, Göteborg

Naturhuset Örebro Universitet, Örebro
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Bärstång

Tvärstångs-
delning

Bärmått

Tvärmått

Bärstångs-
delning

Kort terminologi för 
Häfla gallerdurk

Teknik- och projekteringsinformation finns på 

www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00.

Tvärstång
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HÄFLA KÖRBAR GALLERDURK
Färjeramper, tvätthallar, parkeringsgarage eller ett utblås i golvet . Där det måste finnas rännor för vätske- eller 

vattenavrinning, där det finns krav på att en viss öppen area för luftgenomströmning eller man vill att smuts ska 

ramla igenom och fordon samtidigt ska  köra över. Där är Häfla körbar gallerdurk i rätt dimension beroende på 

lastfall det bästa valet. Både i kundanpassat format eller varmförzinkat direkt från lager.

Bärstång

Tvärstångs-
delning

Bärmått

Tvärmått

Bärstångs-
delning

Kort terminologi för Häfla gallerdurk
Teknik- och projekteringsinformation finns på www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00.

Tvärstång

Mått anpassat för
lagerhållna
gallerdurkar

200

3000

Lagerhållna
ingjutningsramar

En mängd olika bockade vinkelprofiler och L-stål 
i olika dimensioner finns på lager för snabb 
leverans så du kan lösa din kantskoning i betong-
rännan innan gjutning.
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HÄFLA ENTRÉ & SKRAPGALLER
Ett ordentligt entrégaller underlättar renhållningen i såväl hemmet som i offentliga miljöer. Grovsmutsen fastnar  

i gallret och golven utsätts för mindre slitage samtidigt som de blir mer lättstädade. Häfla Bruk har på sitt produkt- 

program en serie entrégaller för olika behov.

Häfla EG-galler är anpassat för entréområden där smala damklackar inte ska kunna fastna. De tätare gallerdurkarna 

inom området entré- och skrapgaller ska också användas i rullstolsramper enligt gällande rekommendationer.

Bärstång

Tvärstångs-
delning

Bärmått

Tvärmått

Bärstångs-
delning

Kort terminologi för 
Häfla gallerdurk

Teknik- och projekteringsinformation finns på 

www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00

Tvärstång

Häfla gallerdurk typ G17/100 Sturups Flygplats, Malmö

Häfla EG-galler med räfflad gummilist
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ARBETSMILJÖ- & MILJÖKRAV
Häfla gallerdurk finns för att minska halkrisken. Häfla gallerdurk finns med en extra rundstång för att uppfylla 

offshoreindustrins krav på att en 15 mm kula ej får falla igenom. Häfla gallerdurk finns för att uppfylla maskindirek-

tivets krav på max 20 mm öppning där människor befinner sig under. Häfla gallerdurk finns för att klara krav i 

pappers- och kemisk industri. Häfla gallerdurk finns för att klara krav inom livsmedelsindustrin. Häfla gallerdurk finns 

för att klara krav i gruvindustrin.

 

Tandat, rostfritt, syrafast, varmförzinkat, aluminiumlackerat eller pulverlackat? Kontakta oss på tel. 0151-52 40 00 

så hjälper vi er att hitta bästa lösningen för era krav.

Kort terminologi för 
Häfla gallerdurk

Teknik- och projekteringsinformation finns på 

www.hafla.se eller på tel. 0151-52 40 00

Tandad bärstång
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HÄFLA LÄTTDURK
Häfla lättdurk är ett tåligt lågviktsmaterial för beläggning av tex. plattformar, bjälklag, gångbanor, bassängtäckning 

och industrigolv. Häfla lättdurk har en mycket bra bärighet jämfört mot tex. gallerdurk i standardhöjd eller durk/

tårplåt. Häfla lättdurk är alltid 50 mm hög och tillverkas i 4 olika varianter med samma systemtänkande. Vill du 

minska halkrisken? Vill du ha en god genomsläpplighet för vätskor eller ljus? Vill du ha en tät gångyta för att 

minimera svindelkänslan på hög höjd? Ska det estetiska intrycket vara industriellt? Häfla lättdurk är ett total-

ekonomiskt och kvalitativt bra val för ditt projekt.

Häfla lättdurk tillverkas formatskuren efter kundritningar eller i standardbredder med kundspecifika längder. 

Obehandlad eller varmförzinkad.
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Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Tät lättdurk, Häfla LDT
Häfla LDT har ett präglat mönster som 

ger gott halkskydd. Används överallt 

där man vill ha tätt golv.

Eftersom durken är tät kan man ljud-

isolera i eller under durken.

Hålad lättdurk, Häfla LDH
Häfla LDH har utstansade hål för att 

släppa igenom ljus, smuts och vätskor.

Används när man vill ha ett relativt 

slätt golv men ändå genomsläppligt. 

Lämpligt när t ex hjulförsedda föremål 

ska skjutas över golvet.
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Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Teknik- och projekteringsinformation 

finns på www.hafla.se eller på

tel. 0151-52 40 00

Slitsad lättdurk, Häfla LDS
Häfla LDS är en durktyp med stor 

genomsläpplighet för smuts och 

vätskor. Den tandade ovansidan ger 

extremt bra halkskydd.

Används där det ställs stora krav på 

halksäkerhet. 

Perforerad lättdurk, Häfla LDP
God halksäkerhet men inte lika god 

genomsläpplighet som Häfla LDS. 

Används där det ställs stora krav på 

halksäkerhet och inga föremål får falla 

igenom öppningarna.
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Durkprofilernas låga vikt underlättar montaget. 
Häfla lättdurk kan som regel läggas för hand 
utan hjälp av kran eller dylikt.

3 km lång utrymningsväg
i Öresundstunneln.
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HÄFLA TRAPPSTEG
Häfla Bruks AB tillverkar kompletta trappor eller levererar lösa trappsteg av Häfla gallerdurk eller Häfla lättdurk. 

Häfla trappsteg lagerförs varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461:2009.

Gallerdurkssteg, 
Häfla TGD

Täta lättdurkssteg, 
Häfla TLDT

Hålade lättdurkssteg, 
Häfla TLDH

Slitsade lättdurkssteg, 
Häfla TLDS

Perforerade lättdurkssteg, 
Häfla TLDP



 610 14 Rejmyre  |  Sweden
 Tel 0151-52 40 00  |  Fax 0151-52 40 40
 info@hafla.se  |  www.hafla.se
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Söker Ni snabba och flexibla lösningar?
Kontakta oss!

10-dagarstrappa 
Enloppstrappor leveransklara inom 10 
dagar.

5-dagarstrappa 
Ställbar trappa för olika lutningar med 
automatiskt inställda steg.

Lagerspiral 10-dagar
Lagerspiraltrappor med tio dagars 
leveranstid.

Modul-/Stormodulräcke
Häflas olika modulräckessystem täcker 
alla behov.

Returadress: Häfla Bruks AB, 610 14 Rejmyre


