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Häfla Bruks AB har funnits som företag i över 
300 år och har tillverkat bland annat stål- 
trappor sedan mitten av 1950-talet. 

I en tid av konstant förändring, satsar Häfla  
Bruk framåt. Vi utvecklas ständigt och satsar 
stora resurser på automatisering och utveck-
ling av produkter och produktionsutrustning. 
Du kan därför vara säker på att våra produkter 
håller hög kvalitet, såväl nu som i framtiden. 
Vår brukstradition, kunskap och utveckling  
gör oss till en unik partner.

Vi vet att standardlösningar inte alltid är det 
du söker, därför arbetar vi ständigt med att 
tänka ut nya lösningar för att tillgodose dina 
önskemål. Tillsammans med dig skapar vi 
hållbara lösningar och utmanande design av 
stål, plåt och metall.

Vi kan hjälpa till med allt ifrån projektering till 
produktion. Väljer du Häfla Bruk som partner, 
kan vi också garantera att du får bra support 
och en säker leverans.

En modern industrianläggning
Häfla Bruks AB är en ledande leverantör av smides-, plåt- och  
metallprodukter. I vårt sortiment ingår bland annat sträckmetall,  
gallerdurk, räcken, trappor, ramper och plåtbearbetnings- och  
laserskärningstjänster. Vi har Nordens bredaste tillverknings- 
program för sträckmetall och stålkonstruktionerna varmförzinkas  
i egen varmförzinkningsanläggning. 
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Häfla Bruks AB har en historia som sträcker sig 
mer än 300 år tillbaka i tiden. År 1682 startade 
landshövdingen Jacob Henriksson Fleming 
upp Häfla Hammarsmedja i östgötska berg-
slagen. Hammarsmedjan finns kvar än idag 
i exakt det skick som den lämnades när den 
siste smeden gick hem 1924. 

Smedjan är idag byggnadsminnesförklarat 
och en del av vår svenska industrihistoria.

Genom tiderna har Häfla Bruk tillverkat bla 
hästskor, smidesjärn, spik och värmepannor. 
Under 1950-talet påbörjades tillverkningen av 
pressvetsad gallerdurk som ligger till grund 
för dagens verksamhet och i samband med 
det påbörjades även tillverkning av trappor. 

Idag är Häfla Bruk en modern industrian- 
läggning med tillverkning av stål- och metall-
produkter till bygg och tillverkningsindustrin.

Mer än 300 år av industrihistoria
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Häfla Hammar- 
smedja grundas för 

stångjärnsmide.

Start till- 
verkning av  

spiraltrappor.

1682 1899 1934 1950 1956

1830 1924 1938 1954

Start för hästskotillverkning och  
annan tillverkning av järnmanufaktur  

tex. spik, yxor, liar, spadar mm.

Bolagsbildning  
Häfla Bruks AB.

Häfla Hammarsmedja 
stängs.

Häfla Hammarsmedja.  
Industriminnesmärke.

HÄFLA BRUK 
genom århundraden

Start för tillverkning  
av TELVE-pannor.

Liljeholmsbron i 
Stockholm får körbana 
av asfalt armerad med 

gallerdurk för ökad 
slirsäkerhet.

Gallerdurkstillverkning inleds 
som växer mycke snabbt och 
med tiden allmänt benämns 

TELVE-durk. 
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1964

Start tillverkning  
sträckmetall och  

leverans av 6000 kvm  
till det nybyggda 

radiohuset i Stockholm 
som hållare av  

ljudabsorbenter.

1967 1982 2012 2017 2020

1973 2005 2016 2018

Större utbyggnad bla. 
för större lager och  

leverans av alla räcken 
till Friends Arena.127 m hög spiraltrappa 

levereras till Kaknästornet.

Nytt kontor i anslutning  
till produktionen.

Investering i  
ny plasmaskärare. 
Kan nu skära upp 
till 80 mm tjock 

plåt.

300-årsjubileum och den 
sista hästskon tillverkas.

Stor utbyggnad för  
gallerdurkstillverkning  
och varmförzinkning.

Större ombyggnader  
för bättre produktions- 

anpassade lokaler.

Ny sträckmetallmaskin 
installeras.

Större utbyggnad och  
start för laserskärning, 

plåtbearbetning och  
maskinskydd.
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Häfla trappor
Häfla Bruk har ett stort sortiment av raka trappor och  
spiraltrappor. Vi har alltid era behov i fokus och kan  
därför erbjuda allt från den enklaste trappan som  
kan levereras på kort tid till den mer avancerade där  
materialval, kulör och design spelar stor roll.
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Häfla  
raka trappor
Raka trappor har tillverkats på 
Häfla Bruk i över 60 år. Genom att 
kombinera olika steg- och räckes-
typer kan våra raka trappor enkelt 
anpassas till varje miljö. Har du 
speciella önskemål på utförande   
hjälper vi till med förslag och lös-
ningar för att hitta rätt trappa efter 
dina behov.  För trånga utrymmen 
har vi även flyttbara lejdare.

Vänster sida: Rak tillgänglighets- 
an passad och barnsäker utrymnings- 
trappa. Steg i perforerad lättdurk.  
Räcken, handledare, vangstycken och 
stöd konstruktion pulverlackat RAL 9005  
på varmförzinkad grund. Äldreboende  
Kv. Påfågeln. Mejerigatan, Vellinge.

Denna sida ovan: Rak trappa med  
gallerdurksteg, Mölnlycke.

Mitten: Rak utrymningstrappa från  
industribyggnad. Steg och plan av  
gallerdurk. Varmförzinkat. Svenska  
Odlarlaget, Helsingborg.

Nedan: Rak trappa i bilförsäljningshall. 
Steg av plåt försänkta för textilmatta. 
Räcke med glas anpassat efter norm för 
bilmärket. Pulverlackat Grafitgrå RAL 
9007. Porsche Center, Helsingborg.
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Raka trappor  
– interiört
Häfla Bruks raka trappor för inom-
husbruk kan användas i bostäder, 
kontor och offentlig miljö där man 
vill ha en snygg och funktionell 
trappa. Dessa trappor har stor  
valfrihet vad gäller material i steg 
och handledare. Stegen tillverkas  

Rak trappa med klinkersteg. 
Sats, Mölnlycke.

av trä, plåt försänkt för matta  
eller av terrazzobetong. Hand- 
ledare tillverkas av stålrör eller 
massivt trä. Trapporna levereras 
normalt färdiglackerade i valfri 
kulör men kan såklart också fås 
varmförzinkade.
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TRAPPRÄCKEN
Räcken finns till alla typer av trappor. 
Utrymning, industri, bostad och 
offentliga miljöer. Räckeshöjden 
är som standard 1 100 mm i både 
trapplöp och på plan. 

STRÄCKMETALL

INDUSTRI

GLAS

INDUSTRI MED FLER MELLANLIGGARE BOSTAD

Bild

Läs mer om våra  
räcken på hafla.se

Kan levereras  
lackerad i en  
mängd olika  
färger.

HANDLEDARE
Handledare finns i stålrör Ø 42 mm 
eller i massivt trä Ø 50 mm. Ju 
brantare trappor, desto viktigare 
med bra handledare. De bör pla-
ceras på en höjd av 90 centimeter 
över stegen. Riktigt branta trappor 
bör utrustas med med en hand- 
ledare på 110 centimeters höjd. 
Det är viktigt att handledaren är 
greppvänlig.

Ek BokFuruBjörk

Ask Rör Ø42 mm 
lackerat

Rör Ø42 mm 
varmförzinkat
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TRAPPSTEG OCH PLANER
Det finns en mägd olika ytbelägg-
ningsmaterial till våra interiöra 
trappor. Bra material är exempelvis 
massivt trä, betong, gallerdurk 
eller lättdurk. Dessa material klarar 
slitage och fukt utan att bli hala. 
Heltäckningsmatta är ett annat 
halksäkert underlag. Valet av yt- 
beläggning beror på hur trappan 
ser ut och vad den ska användas till.

Björk

Ask

FuruEk

Betong

Bok

Lättdurk tät Lätdurk slitsad

Plåtlåda för gjutning Tårplåt

Terazzobetong

Lättdurk hålad Lättdurk perforerad

Gallerdurk

TRAPPLAN
Raka trappor kan kompletteras 
med plan och vilplan beroende på 
utformning och trappans ändamål. 
Trappan kanske bara behöver ett 
plan för anslutning mot till  
exempel en dörr.

VILPLAN/VÄNDPLANAVSTIGNINGSPLAN

Rutmönstrad durkplåt 

Plåt försänkt för matta Plåt försänkt för klinker
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Rak trappa i specialutförande. Specialräcke med handledare av plattstång. Steg av plåt med matta. Max Lab i Lund.
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Raka trappor  
– exteriört
Häfla Bruks raka trappor för utom-
husbruk tillverkas utifrån ett brett 
standardsortiment. Vi hjälper dig 
att hitta bästa lösningen för önskad 
funktion. Välj mellan olika räcken, 
handledare och trappsteg för att få 
den funktion och utseende som ditt 

projekt kräver. Med egen varmför-
zinkningsanläggning har vi total 
kontroll på rostskyddets kvalitet. 
Självklart kan trappan fås i valfri 
RAL kulör. Vi hjälper dig att hitta  
rätt lösning som motsvarar dina 
behov och önskemål. 

Kv. Kalkstenen, Kalmar.



19

TRAPPRÄCKEN
Räcken finns till alla typer av trappor.  
Utrymning, industri, bostad och 
offentliga miljöer. Räckeshöjden 
är som standard 1 100 mm i både 
trapplöp och på plan. 

STRÄCKMETALL

INDUSTRI INDUSTRI MED FLER MELLANLIGGARE BOSTAD

HANDLEDARE
Handledare tillverkas av stålrör  
Ø 42 mm och kan fås i varmför- 
zinkat eller lackerat utförande.  
Ju brantare trappa, desto viktigare 
med bra handledare. De bör pla-
ceras på en höjd av 90 centimeter 
över stegen. Riktigt branta trappor 
bör utrustas med en handledare på 
110 centimeters höjd. Det är viktigt 
att handledaren är grepp vänlig.

Rör Ø42 mm 
lackerat

Rör Ø42 mm 
varmförzinkat

Kan levereras lackerad  
i en mängd olika färger.

Vårt standardsortiment  
av raka trappor hittar  
du på hafla.se
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Rak trappa, kontrastmarkerad och med  
förlängda handledare H=900 mm vid  

start- och slut. Trapplöp för tillgänglighet  
i offentlig miljö. Sandbrogatan, Enköping.

TRAPPSTEG
Bra val i raka trappor exteriört är 
lättdurk eller gallerdurk. Dessa 
material klarar slitage och fukt 
utan att bli hala.

Lätdurk slitsadLättdurk hålad Lättdurk perforerad Gallerdurk

TRAPPLAN
Raka trappor kan kompletteras  
med plan, vilplan eller balkonger 
beroende på utformning och trap-
pans ändamål. Trappan kanske bara 
behöver ett plan för anslutning mot 
till exempel en dörr. En utrymnings-
trappa kan behöva ett större plan 
för att skapa en utrymningsplats för 
funktionsnedsatta personer. VILPLAN/VÄNDPLANAVSTIGNINGSPLAN

Betong
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BRUKSTRADITION  
FÖR FRAMTIDEN.
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Häfla  
spiraltrappor
Häfla Bruks spiraltrappor är i stor 
utsträckning byggda på standard- 
detaljer. Varmförzinkning i egen 
anläggning vägg-i-vägg med till- 
verkningen bidrar dessutom till 
snabba leveranser för den rena och 
enkla funktionstrappan. Spiral- 
trapporna är enkla att montera och 
en utförlig monteringsanvisning  
följer alltid med leveransen. Vi  
hjälper dig med lösningen.

Vänster sida: Spiraltrappa,  
Porsche Center Helsingborg.

Denna sida ovan: Spiraltrappa  
med 9-stegs skyddsbur i gallerdurk. 
Kvartsbur. Stockholm.

Nedan: Spiraltrappa med trästeg, 
bygelräcke, extra handledare H=900 
mm på räcke och innerhandledare. 
Migrationsverket, Växjö.
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Spiraltrappor 
– interiört
Häfla spiraltrappor för inomhusbruk 
kan användas i bostäder, kontor 
och offentlig miljö där man vill ha 
en snygg platsbesparande trappa. 
Dessa trappor har stor valfrihet vad 
gäller material i steg och hand-
ledare. Stegen tillverkas av trä, plåt 
försänkt för matta, klinkers eller 

Spiraltrappa med eksteg. 
Swedish Microwave Motala.

gjutning med betong eller terrazzo- 
betong. Handledaren tillverkas 
av stålrör eller massivt trä. Häfla 
 spiraltrappor för inomhusbruk 
levereras normalt färdiglackerade 
i valfri kulör men kan naturligtvis 
också fås varmförzinkade om du 
söker en industriell look.
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TRAPPRÄCKEN
Vi tillverkar flera olika typer av räcken 
till spiraltrappor. Valet av räcke beror 
främst på var trappan ska placeras 
och vad den ska användas till.  
Totalhöjden på räcket är 1 100 mm  
i framkant av steget.

GLAS

INDUSTRI

BOSTAD MED GALLERI STRÄCKMETALL

INDUSTRI MED FLER MELLANLIGGARE BOSTAD BYGEL

HANDLEDARE
Handledare finns i stålrör Ø 42mm 
eller i massivt trä Ø 50 mm. Ju 
brantare trappor, desto viktigare 
med bra handledare. De bör pla-
ceras på en höjd av 90 centimeter 
över stegen. Riktigt branta trappor 
bör utrustas med en handledare på 
110 centimeters höjd. Det är viktigt 
att handledaren är greppvänlig.

Ek BokFuruBjörk

Ask Rör Ø42 mm 
lackerat

Rör Ø42 mm 
varmförzinkat

Kan levereras 
lackerad i en 
mängd olika  
färger.
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TRAPPSTEG OCH PLANER
Bra ytbeläggningsmaterial i inte-
riöra spiraltrappor är exempelvis 
massivt trä, betong eller gallerdurk. 
Dessa material klarar slitage och 
fukt utan att bli hala. Heltäcknings-
matta är ett annat halksäkert 
underlag. 

Björk

Ask

FuruEk

Betong

Bok

Plåt försänkt för matta

Rutmönstrat durkplåt 

Plåtlåda för gjutning

Terazzobetong

Plåt försänkt för klinker

Gallerdurk

Höger sida: Spiraltrappa  
i gullackerad gallerdurk med 
bygelräcke. Bistro Bananas,  

Skånegatan, Stockholm.

TRAPPLAN
Spiraltrappor behöver olika  
former av trapplan som avstig- 
ningsplan eller vilplan beroende 
på utformningen och trappans 
ändamål.

VILPLAN/VÄNDPLANAVSTIGNINGSPLAN

Tårplåt
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Spiraltrappor 
– exteriört
Häfla Bruks spiraltrappor för utom- 
husbruk används främst som  
utrymnings- och industritrappor. 
Trapporna är enkla att montera. 
Våra spiraltrappor är i grunden 
varmförzinkade men kan också fås 
pulverlackade i valfri RAL-kulör 
både för ökat korrosionsskydd och 
estetik. Inget löpande underhåll 

Spiraltrappa med skyddsbur  
av plattvalsad sträckmetall.  
Primo The House Hovås, Göteborg.

krävs. När det gäller säkerhet kan 
spiraltrappan kompletteras med ett 
barnsäkert räcke, extra handledare 
och kontrastmarkering som upp- 
fyller gällande krav för barnsäker-
het och tillgänglighet. Trappan kan 
även enkelt kompletteras med en 
skyddsbur för att förhindra obe- 
höriga tillträde.
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TRAPPRÄCKEN
Häfla Bruk tillverkar flera olika typer 
av räcken till spiraltrappor. Valet av  
räcke beror främst på var trappan ska 
placeras och vad den ska användas 
till. Totalhöjden på räcket är 1 100 mm 
i framkant av steget.

PLÅT

INDUSTRI

BOSTAD MED GALLERI STRÄCKMETALL

INDUSTRI MED FLER MELLANLIGGARE BOSTAD BYGEL

HANDLEDARE
Handledare finns i stålrör Ø 42 mm. 
Ju brantare trappa, desto viktigare 
med bra handledare. De bör placeras 
på en höjd av 90 centimeter över 
stegen. Riktigt branta trappor bör 
utrustas med en handledare på 110 
centimeters höjd. Det är viktigt att 
handledaren är greppvänlig.

Rör Ø42 mm 
lackerat

Rör Ø42 mm 
varmförzinkat

Kan levereras lackerad  
i en mängd olika färger.
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TRAPPLAN
Spiraltrappor kan behöva olika 
former av trapplan som avstig-
ningsplan eller vilplan beroende  
på utformningen och ändamålet 
med trappan.

VILPLANAVSTIGNINGSPLAN

TRAPPSTEG
Trappsteg till spiraltrappor utom- 
hus väljs efter var trappan ska 
placeras och efter ditt behov.  
Bra ytbeläggninsgmaterial är  
exempelvis gallerdurk eller 
betong. Dessa material klarar 
slitage och fukt utan att bli hala.
Våra trappsteg till spiraltrappor är 
uppbyggda med en ram av stål- 
plåt. I ramen placeras det material  
som utgör stegytan.

BetongGallerdurk

Komplettera trappan  
med en skyddsbur som  
förhindrar att obehöriga  
personer får tillträde.  
Läs mer på hafla.se

Tårplåt
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BRUKSTRADITION  
FÖR FRAMTIDEN.
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Häfla 
designtrappor
Häfla Bruk erbjuder ett stort urval 
av färdigdesignade trappor. Men 
det är du som bestämmer hur du 
vill ha din trappa. Ska det vara en 
trappa för industribruk eller en 
interiörtrappa och hur ska den se 
ut? Har du speciella önskemål på 
utförande hjälper vi till med en 
lösning. Du kan alltså få en trappa 
designad efter dina egna krav och 
önskemål. Hos oss går det välja 
bland olika material, träslag och 
färger till din trapp.

Vänster sida: Rak trappa.  
Form Us With Love, Stockholm.

Denna sida ovan: Spiraltrappa  
med 2 st extra handledare och 
räcke med sträckmetall. Steg  
av tårplåt. Skälbyskolan,  
Sollentuna.

Nedan: Spiraltrappa med plåt- 
beklätt räcke. Trappsteg i galler-
durk. Junior Living Knivsta.
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Häfla  
kombitrappor
Våra kombitrappor är en kombi-
nation av spiral- och raka trappor. 
Oftast används en kombitrappa 
då utrymmet är begränsat så en 
rak trappa inte får plats och en ren 
spiraltrappa inte kan lösa önskad 
av- och påstigning. Häfla kombi- 
trappor är mycket flexibla och raka 
respektive svängda delar kan  
placeras i början, mitten eller slutet 
av trapporna. Kombitrapporna kan 
användas både utomhus och inom-
hus med steg, handledare, räcke 
och ytbehandling enligt alternativen 
för raka och spiraltrappor interiört 
och exteriört.

Höger sida: Kombitrappa med 
steg i gallerdurk. Filbornaverket, 
Helsingborg.

Denna sida ovan: Kombitrappa, 
steg med klinkers, dubbla hand- 
ledare. Emballator i Ulricehamn.
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Häfla  
vindeltrappor
Våra vindeltrappor är avsedda  
att skruvas fast mot vägg. Vindel-
trapporna används vanligen i torn 
eller runt cisterner och kan byggas 
mot såväl konkava som konvexa 
ytor. Häfla Bruks vindeltrappor 
tillverkas vanligen med steg och 
plan av gallerdurk men kan även fås 
med steg och räckesalternativen för 
raka och spiraltrappor interiört och 
exteriört samt både med inner- och 
yttervangstycke. Radie, stegbredd 
och andra data är i princip valfria.

Vänster sida: Lackerad  
vindeltrappa med Eksteg.  
Kv. Kalkstenen Kalmar.

Denna sida ovan: Vindeltrappa  
med trappsteg i oljad ek.  
Gammelbackaborgen AB,  
Karlskoga.

Nedan: Vindeltrappa skorsten. 
Cementa, Slite.
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Häfla ramper & räcken 
Häfla Bruk erbjuder ett brett sortiment av ramper och räcken  för 
olika ändamål. Våra skräddarsydda lösningar är enkla och uppfyller 
de krav som ställs. Förutom våra lagerförda varmförzinkade  
Modul räcken och Stormodulräcken finns de två huvudtyperna  
Industri och Bostad i standardutförande och måttanpassade för   
ert projekt. Naturligtvis erbjuder vi er också designade räcken  
utformade enligt ert önskemål.
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Häfla ramper
Kravet att offentliga lokaler ska 
vara tillgängliga för alla växer 
ständigt. Häfla Bruks ramper är 
en bra och enkel lösning på de 
utmaningar som det innebär. I vårt 
utbud hittar du till exempel handi-
kappramper och ramper för varu-
transporter. Våra ramper tillverkas 
av standardkomponenter ur vårt 
produktprogram för att på bästa 
sätt uppfylla varje enskilt behov 
och för att kunna skräddarsys för 
varje objekt. 

Vänster sida och denna  
sida ovan: Handikappramp,  
Villagatan, Stockholm.

Denna sida mitten:  
Handikappramp,  
Laganvallen, Ljungby.

Nedan: Handikappramp  
Varholmsgatan, Göteborg.
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Häfla räcken
När det gäller våra räcken är det du 
och ditt val som styr produktionen. 
Vill du ha ett industriräcke eller ett 
barnsäkert räcke och ställs det extra 
höga krav på räckets beständighet? 
Du avgör vad som passar dig. För 
att underlätta din projektering finns 
även möjlighet att ladda hem  
konstruktionshjälp.

Vänster sida: Varmförzinkat 
stormodulräcke, Rosenholms 
reningsverk, Katrineholm.

Denna sida ovan: Designat 
räcke sträckmetall med stående 
maska. Varmförzinkat och 
pulverlackat svart. Hammarby 
Kaj, Stockholm.

Mitten: Designat räcke  
sträckmetall. Varmförzinkat  
och pulverlackat vitt.  
Hammarby Kaj, Stockholm.

Nedan: Varmförzinkat Modul-
räcke. Benders, Uddevalla.
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FEM TYPER AV RÄCKEN
Häfla Bruk erbjuder fem typer av 
 räcken.  Lagerförda kompletta system 
av Modulräcken och Stormodul-
räcken,  klassiska Industriräcken och 
barn säkra Bostadsräcken i standard-
utförande eller måttanpassade. Vi 
konstruerar och till verkar även unikt 
designade räcken.

HÄFLA INDUSTRIRÄCKE
Häfla Industriräcke är ett klassiskt räcke 
som lämpar sig för alla industrimiljöer.   
Levereras måttanpassat i varmförzinkat 
eller lackerat utförande.

 

HÄFLA BOSTADRÄCKE
Häfla Bostadsräcke är ett barnsäkert 
 standardräcke som uppfyller de krav   
som ställs på barnsäkerhet. Levereras  
måttanpassat i varmförzinkat eller   
lackerat utförande. 
 

Höger sida ovan: räcke med 
plattvalsad sträckmetall, 

Primo The House, Göteborg.

Höger sida: stormodul-
räcken. Rosenholms  

reningsverk, Katrineholm.

HÄFLA MODULRÄCKE
Häfla Modulräcke är ett system av räckes- 
bågar i fasta längder med kombinations-
möjligheter från 600 mm och uppåt. 
Modulräcken finns både som industriräcke 
och i barnsäkert utförande i tre olika 
höjder och kan fås varmförzinkat eller i 
lackerat utförande. Med hjälp av alla  
ingående komponenter som grindar, 
sparklist, fästen och skarvar kan du bygga 
ett räcke som passar dina behov.

HÄFLA STORMODULRÄCKE
Häfla Stormodulräcke är ett räckes- 
system för kontinuerliga räcken som du 
bygger precis som du vill ha det. Basen 
i systemet är ett sex och tre meter långt 
räcke som kapas till önskad längd och 
skarvas med skruv eller lim. I systemet 
ingår även ändräcken, hörnskarvar, grin-
dar, sparklist och fästen. Stormodulräcket 
finns i varmförzinkat utförande och alla 
delar finns på lager för snabb leverans.

HÄFLA DESIGNRÄCKE
Vill du ha ett räcke anpassat för en modern 
arkitektritad miljö? Vi konstruerar och 
tillverkar designräcken eller kundanpassar 
räcken med vår standard som utgångs-
punkt. Ta kontakt med oss för en lösning.
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Häfla lättdurk & gallerdurk
Häfla Bruk har ett brett sortiment av lättdurk och gallerdurk för alla 
miljöer. Lättdurk är ett hållbart material som till exempel kan användas 
för beläggning av plattformar eller industrigolv. Den väger lite men har 
ändå bra bärighet. Gallerdurk ger en mycket stabil konstruktion med hög 
bärförmåga och lämpar sig till såväl persontrafik som tung fordonstrafik. 
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Häfla lättdurk 
Lättdurk är ett tåligt och kostnads- 
effektivt lågviktsmaterial som 
kan användas till allt från golv till 
väggar och tak. I sortimentet finns 
lättdurk för bland annat beläggning 
av plattformar, bjälklag, gångbanor, 
industrigolv och bassängtäckning. 
Lättdurken minimerar halkrisk, mot-
verkar svindel eller bidrar till ett in-
dustriellt intryck. Lättdurk har också 
en mycket bra bärighet trots sin 

Servicebryggor i varmförzinkad tät lättdurk 
(LDT). Ishall SAAB Arena i Linköping.

låga vikt. Den är fribärande upp till 
två meters spännvidd vilket innebär 
stora materialbesparingar på den 
bärande konstruktionen i jämförelse 
med andra typer av industrigolv. Vi 
har lättdurkar i olika standardbredder 
som tillsammans utgör vårt lätt-
monterade byggsystem. Vi tillverkar 
också måttbeställda durkar efter 
era behov.  Välj mellan obehandlat 
eller varmförzinkat utförande. 

Vårt sortiment av  
lagerförda trappsteg 
i lättdurk hittar du på 
hafla.se
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TYPER/MÖNSTER
Vi erbjuder fyra typer av lättdurk 
i vårt standardsortiment. De har 
alla olika egenskaper och täcker de 
vanligast förekommande behoven 
och användningsområdena.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Lättdurken kan användas till allt 
från golv till väggar och tak. De 
vanligaste användningsområdena  
är trappsteg och persontrafik.

TRAPPSTEG
Vi har anpassade lagerförda trappsteg  
för miljöer där det krävs hög halksäkerhet, 
där föremål inte får falla igenom eller  
där genomsynen ska vara minimal. 

PERSONTRAFIK
Våra durkar är halksäkra och lämpar sig 
bland annat för gångbryggor och ramper.

LÄTTDURK TÄT (LDT)
Präglat mönster som ger säkert 
halkskydd. Kan ljudisoleras.

LÄTTDURK HÅLAD (LDH)
Utstansade hål i durken för att släppa 
igenom ljus, smuts och vätskor.

LÄTTDURK SLITSAD (LDS)
Tandad ovansida som ger ett extremt  
bra halkskydd. Stor genomsläpplighet 
för ljus, smuts och vätskor.

LÄTTDURK PERFORERAD (LDP)
Bra halkskydd, men inte lika stort 
ljusgenomsläpp som den slitsade 
varianten.
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Häfla gallerdurk
Vi har gallerdurk för alla miljöer 
och tillfällen. Gallerdurk som står 
tryggt genom åren och kan stå pall 
för såväl gångtrafik som för tung 
fordonstrafik. I sortimentet finns 
gallerdurk tillverkad för användning 
på oljeplattformar, utanför entréer, 
i golvrännor och på ramper. Durken 
är framtagen på ett sätt som ger en 
mycket stabil konstruktion och hög 

Gallerdurk, Siemens Finspång.

bärförmåga. Ju tätare maskvidd och 
högre bärstängerna det är, desto 
högre bärförmåga får gallerdurken. 
Vi har gallerdurk i olika standardut-
föranden med varierande maskvidd 
och bärstångshöjd i lager. Vi kan 
också tillverka måttbeställda galler-
durkar efter era behov. Hör av dig till 
oss om du behöver hjälp med att hitta 
rätt. Vi hjälper dig med rätt lösning. 

Vårt sortiment av  
lagerförda gallerdurkar 
och trappsteg hittar  
du på hafla.se
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ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
De vanligaste användningsom- 
rådena är persontrafik, fordon-
strafik, i trappor, ramper och som 
skrapgaller. 

GALLERDURK
De vanligaste typerna av gallerdurk finns 
med en mängd olika maskvidder och 
bärstångshöjd som lämpar sig för alla 
tänkbara användningsområden.  
För typer och dimensioner se hafla.se.

SÄKERHETSDURK
Säkerhetsdurk minskar risken för att  
nycklar, telefoner, verktyg och andra  
viktiga föremål ska falla igenom. Den 
är utrustad med en extra stång mellan 
bärstängerna vilket minskar maskvidden 
och håller ner vikten. Durken kan även 
levereras i tandat utförande vilket  
minskar halkrisken.

TYPER/DIMENSIONER
Vi har en mängd olika gallerdurkar 
med olika maskvidder. Vi erbjuder 
också säkerhetsdurk och tandad durk. 

TANDAD DURK
T-durken är utrustad med tandade 
bärstänger som minskar halkrisken i  
miljöer med tex. vatten- och vätskespill 
eller under vinterhalvårets snöiga och 
isiga perioder.

RAMPER
Gallerdurk används för tillgänglighets- 
anpassade ramper med rätt maskvidd för 
rullstolar, rullatorer, kryckor, käppar och 
ramper för transporter och lastning. 

SKRAPGALLER
Gallerdurk som skrapgaller vid entréer  
används för att inte dra in smuts. Galler- 
durken kan ha tätt placerade bärstänger 
vilket gör den säker även för smala klackar.

PERSONTRAFIK
Gallerdurk för persontrafik finns i olika 
maskvidd. Gallerdurken kan ha tätt  
placerade bärstänger för att inte små  
föremål ska kunna ramla igenom.

KÖRBAR
Gallerdurk för fordonstrafik är utrustad 
med extra höga hållfasthetsvärden.
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Häfla sträckmetall
Häfla Bruk har Nordens bredaste tillverknings- 
 program  för sträckmetall. Sträckmetall eller flexmetall   
– varianten spelar ingen roll. Materialet är starkt och  
formbart och passar de flesta användningsområden.
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Sträckmetall är ett tåligt, formbart 
och underhållsfritt material som 
har många olika användningsom-
råden och kan användas i de flesta 
miljöer. Endast fantasin sätter  
gränser. Vi tillverkar sträckmetall i 
plåt i tjocklek mellan 0,5 och 8,0 mm 
i bredder upp till 2,5 meter. Vi kan 
leverera sträckmetall i en mängd 
maskvidder, material  och format. 
Sträck metall framställs antingen 
av plåt från rulle eller formatklippt 

plåt som slittas, sam tidigt som 
den sträcks utan material spill. 
Det ger ett starkt material som är 
svårt att forcera, men som också 
är formbart. Inga traditionella 
sammanfognings metoder som 
t.ex. svetsning används. Vi kan även 
erbjuda platt valsad sträckmetall 
med helt plan yta samt sträck- 
metall i material såsom aluminium, 
koppar, mässing, titan, CorTen  
eller plast.

Flexmetall i räcke.  
Form Us With Love, Stockholm.

Häfla sträckmetall
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TYPER/DIMENSIONER/ 
MATERIAL
Vi har ett omfattande lager  
med sträckmetall som snabbt  
kan levereras i hela format eller 
bearbetad och med olika typer  
av ytbehandling. 

FINMASKIG
Med finmaskig sträckmetall 
räknar vi maskvidder från 6 x 4 
upp till 20 x 10 mm.

MEDELSTORA MASKOR
Medelstor maskvidd finns från  
28 x 12 till 62 x 28 mm. 

STORMASKIG
Som stormaskig sträckmetall 
räknar vi maskvidder från 75 x 32 
till 300 x 120 mm.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Efterfrågar ni ett supermodernt 
eller ett elegant utseende med 
tredimensionell känsla? Då är 
sträckmetall rätt material.

INHÄGNAD/STÄNGSEL
Sträckmetall passar bra för inhägnad  
och stängsel. Det är ett starkt och  
hållbart material.

RÄCKEN
Sträckmetall kan användas till räcken 
och fallskydd. Materialet är starkt men 
ändå formbart och kan bli en snygg 
detalj i er interör.

FASADBEKLÄDNAD
Att välja sträckmetall som fasad- 
beklädnad ger nya möjligheter både  
när det gäller design och funktion.

Beställ material prover  
på hafla.se
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Denna sida: Flexmetall 
AJ Produkter Halmstad.

Höger sida ovan: Rak trappa med  
flexmetall som räckesfyllning. 

 Råda Torg, Mölnlycke.

Mellan: Hammarby Kaj, Stockholm. 

Nedan: P-hus Haninge.
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Flexmetall innebär sträckmetall 
med variabel maska. Vår tillverk-
ningsmetod för flexmetall öppnar 
nya möjligheter vad beträffar 
design och funktion som tidigare 
inte varit möjligt. Maskan kan ökas 
och minskas enligt dina önskemål 
med variation i varje steg eller för-
ändring sektionsvis. Vår flexmetall 
kan bearbetas och efterbehandlas 
på samma sätt som traditionell 
sträckmetall.

Häfla  
flexmetall

Flexmetall med sektionsvis  
varierad stegbredd.

Flexmetall med kontinuerligt  
varierad stegbredd.
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Plåtbearbetning
Häfla Bruks resurser för effektiv plåtbearbetning 
är stora och vi har både nya lokaler och maskiner 
för produktionen. Med den produktionskapacitet 
vi har i dag kan vi åta oss både stora och små 
upp drag på legobasis. Vi har ett stort eget lager 
av plåt och rör för att täcka ditt material behov.  
Vi tar ansvar för hela eller delar av din  
produktion - alltifrån konstruktion  till  
slut leverans av ytbehandlade produkter.
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Laserskärning
Att skära med laser är den bästa   
metoden för serie- och styck-
tillverk ning av detaljer för många 
olika produkter. Lasertekniken 
klarar figurer och former som 
man aldrig kan uppnå med någon 
annan metod och erbjuder obe-
gränsade möjligheter både vad 
gäller konstruktion, kapacitet och 
materialval. Häfla Bruk erbjuder  

laserskärning i en heltäckande  
och modern  maskinpark. Största 
format på plåtar är 6000 x 3000 
mm.  Max godstjocklek är 25 mm. 
Vi har en egen konstruktions- 
avdelning som hjälper dig att  
överföra dina skisser och ideér till 
konstruktions- och uppläggnings-
ritningar för optimalt utnyttjande 
av råmaterialet. 

Läs mer om vår  
maskinpark på hafla.se
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PLANLASERSKÄRNING
Planlaserskärning är användbart 
för såväl tjocka som tunna material. 
Vid skärning av tjocka material är 
en av fördelarna att man slipper 
kostnaden för stansverktyg i korta 
serier. Vid skärning av tunna och 
hårda material är det ingen risk 
att materialet bryts under trycket 
från stansverktyg. Vi utför även 
märkning av laserskurna detaljer 
genom etsning.

RÖRLASERSKÄRNING
Med hjälp av laser kan även  
rörskarvningar “kant-i-kant”  
med välvda ytor skäras med stor 
precision. Dessutom kan vinklade 
anslutningar mellan rör i olika  
dimensioner skäras. Vi erbjuder 
även 3D-skärning som möjliggör 
att snittytorna kan vinklas mot 
rörets längdriktning.

PLÅT- OCH RÖRLAGER
I vårt stora lager har vi plåt, rör  
och VKR-profiler i vanligt före- 
kommande dimensioner och  
materialkvaliteter. Det gör att vi  
kan klara av snabba leveranser. 
Om vi inte har rätt material hemma 
ordnar vi snabbt fram det genom 
våra goda leverantörskontakter.  
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Laserskurna och bockade 
profiler med insvetsad 
sträckmetall. Samtligt i  
Cortén. Askimsbadet Hovås.

Legoproduktion
Vi har inte bara expertis, kunnande 
och lång erfarenhet, utan även de 
maskiner och den kapacitet som 
krävs för bästa resultat inom  
bland annat laserskärning, plåt-
bearbetning, bockning och varm-
förzinkning. Våra resurser är stora 

och vi kan åta oss både stora  
och små uppdrag på legobasis. 
Vi arbetar med kvalitetssäkring 
enligt SS-EN ISO 9001:2015  
och kan garantera att service, 
kvalitet och leveranstider hålls. 



63

PLÅTBEARBETNING 
Vi vet att standardprodukter ibland 
inte passar eftersom det finns flera 
faktorer som påverkar och ställer 
krav på hur just din produkt ska 
utformas. Vi tar gärna fram den 
optimala lösningen för dig.

1

7. YTBEHANDLING
Häfla Bruk ombesörjer att dina produkter 
efter bearbetning också får en ytbehand-
ling som ger en vacker och tålig yta. 
Ytbehandlingen kan göras på många olika 
sätt, bland annat genom varmförzinkning, 
pulverlackering eller elförzinkning

8. FÄRDIG PRODUKT
Välkommen att kontakta  
oss för en diskussion.

6. SVETSNING
I samband med att vi utför andra arbeten 
kan vi även utföra såväl manuella som  
robotstyrda svetsningsarbeten. Vi kan 
också utföra andra typer av efterbear- 
betningar och enklare monteringsarbeten. 

5. TRUMLING
Vi kan trumla smådetaljer i våra trum-
lingsmaskiner för att få bort grader och 
skarpa kanter.

4. SLIPNING OCH GRADNING
Våra kombinerade gradnings- och slip- 
maskiner möter kraven på önskad yt- 
kvalité av detaljer. Maskinerna klarar  
detaljer som har en bredd på 50-1000 mm, 
en minsta längd på 150 mm och en  
maximal tjocklek på 120 mm.

3. BOCKNING
Vi har flera kantpressar för att klara alla 
typer av bockning. För bockning i större 
serier har vi kantpressar med automatisk 
robothantering som ersätter tunga och 
otympliga moment. Vi kan också radie-
bocka plåt till önskad radie.

2. RÖRLASERSKÄRNING
Vid rörlaserskärning kan delarna  
förberedas med tappar till hål, urtag  
för knäck, slitsar för vik eller markering  
om hål inte får göras i godset.

1. PLANLASERSKÄRNING
Lasertekniken klarar figurer och former 
som man aldrig kan uppnå med någon 
annan metod. Den erbjuder väldigt 
många möjligheter både vad gäller  
konstruktion, kapacitet och materialval.
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Varmförzinkning
Varmförzinkning av stål är ett av de 
mest effektiva och beprövade ytbe-
handlingsalternativ som finns. De 
flesta av våra stålprodukter lever-
eras som standard varmförzinkade 
eftersom det är den absolut bästa 
och mest effektiva rostskyddsbe-
handlingen. En produkt med en lång 

Rak trappa i barnsäkert och  
tillgänglighetsanpassat utförande, 
varmförzinkad, Sandbrogatan, 
Enköping.

livslängd till en låg livslängdskost-
nad innebär bra ekonomi för dig.  
Vi varmförzinkar enligt SS-EN  
ISO 1461:2009. Vi kan garantera er 
mycket hög kvalitet på våra varm-
förzinkade produkter då vi har stor 
kunskap och lång erfarenhet av att 
utföra behandlingen.
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VÅR ARBETSPROCESS 
Gods som ska varmförzinkas 
måste utformas på ett speciellt 
sätt för att kvaliteten ska bli den 
rätta och leveranstider hållas. Vi 
har därför en noggrant utformad 
arbetsprocess med resurser att ta 
emot de flesta produkter som ska 
varmförzinkas. Råd för varmför-
zinkade konstruktioners utform- 
ning på www.hafla.se

1. UPPHÄNGNING  
När godset anländer kontrolleras att  
det inte har beläggning av färg eller lack. 
Därefter hängs godset upp i speciella 
traversfixturer.

2. BETNING
Godset avfettas med en miljövänlig  
biologisk metod. Efter avfettningen  
går godset vidare genom olika betkar 
innan det är helt rent och klart för  
varmförzinkning.

3. VARMFÖRZINKNING
Vår zinkgryta är 1,3 meter bred, 2,8 meter 
djup och 6,5 meter lång. För att få rätt 
resultat måste godset ha rätt dränering.

4. EFTERBEARBETNING  
OCH KONTROLL
När godset har svalnat plockas det av  
och går vidare till efterbearbetning 
och kontroll. Eventuella knutor och 
»zinkskägg« slipas bort. Gods med in- 
eller utvändiga gängor måste gängas  
om efter varmförzinkningen. Även hål och 
andra delar med noggranna toleranser 
måste efterbearbetas. 

5. MÅLNING AV  
VARMFÖRZINKAT GODS
Varmförzinkat gods som målas får extra 
kraftigt rostskydd och lång livslängd. 
Även om varmförzinkning i sig ger ett 
helt tillfredställande korrosionsskydd kan 
ibland en förstärkning vara önskvärd i 
vissa aggressiva miljöer.

Mer om varmförzinknings- och  
efterberabetningsstandarder på  
www.nordicgalvanizers.com.

1. 

3. 

2. 

4. 
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Senaste versionen av BBR finns alltid till-
gänglig för alla på www.boverket.se. För en 
produkts utformning gällande konstruktiva 
egenskaper styrs det mesta av Eurokoder som 
är Europas gemensamma dimensionerings- 
regler för bärverk till byggnader och  
anläggningar, såsom hus och broar.

Det finns även andra normer, direktiv och  
branschstandarder som kan vara styrande för  
en produkts utformning och ytbehandling.

Styrning från myndigheter
En stor del av det vi erbjuder styrs i sin utformning och mått efter  
olika myndigheters regelverk. När det gäller om- och nybyggnation,  
är Boverkets regelverk BBR (Boverkets Byggregler) i regel det styrande  
verktyget för exempelvis bredd på en utrymningstrappa, hur en ramp  
för rullstolsburna ska utformas eller hur en trappa i en offentlig miljö  
ska vara utformad för att vara tillgänglighetsanpassad. 

• Tillverkning enl. EN 1090 EXC 2 

• Certifiering enl. IS0 9001:2015

• Vi kan CE-märka våra produkter

• Godkända i Byggvarubedömningen

• Godkända i SundaHus

ISO 
9001
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BRUKSTRADITION  
FÖR FRAMTIDEN.
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Telefon: 0151-52 40 00 
E-post: info@hafla.se

612 72 Rejmyre, Sweden 
Besöksadress: Grenadjärtorpsvägen 6

hafla.se

Välkommen att  
kontakta oss!
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612 72 Rejmyre, Sweden 
Besöksadress: Grenadjärtorpsvägen 6 

0151-52 40 00  I  info@hafla.se  I  hafla.se

Returadress: Häfla Bruks AB, 612 72 Rejmyre Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


