
Gitterrister
Til alle bruksområder



Rister til alle bruksområder

Weland produserer gitterrister til en rekke forskjellige bruksområder, 
som gangrister, kjørbare rister, entrérister, gjerder, innbruddsikre  
rister, undertak etc.

Vi skiller mellom lagerførte (ferdig formattilpassede rister som finnes 
på lager) og spesialbestilte rister (produseres etter mål fra kunden). 
Vår pressveisede gitterrist finnes også på lager i hele matter på  
6 x 1 meter som kappes til ønsket format.

Du finner mer informasjon om risttyper,  
formater, belastningstabeller osv. på vår  
hjemmeside www.weland.no og i  
produkthåndboken, som du kan få  
tilsendt kostnadsfritt.
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Gangrister

Kundene våre bestiller vanligvis lagerførte, format-
tilpassede rister som finnes med tre ulike maske-
vidder og risthøyder.

Rask levering og ikke noe svinn!

I tillegg til dette har vi rister med en rekke ulike 
maskevidder og risthøyder som leveres som hele 
matter eller i henhold til kundenes ønsker.

Weland produserer også gitterrister med en sink- 
tykkelse på 20 mµ. Miljørister er tilpasset miljøer 
der korrosjon ikke er et problem.  
Tynnere sinklag – mindre miljøpåvirkning!

Miljørister
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Vi lagerfører kjørbare rister i de vanligste formatene 
for varierende belastning. Spesialbestilte rister 
med andre maskevidder og dimensjoner produ-
seres i henhold til kundenes ønsker, for eksempel 
med tåreplate på oversiden.

Kjørbare rister
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Rustfrie rister

Weland rustfrie rister produseres på samme måte 
som våre øvrige pressveisede rister, men i materia-
lene EN 1.4404 eller EN 1.4301, og brukes i spesielt 
aggressive miljøer. 
Ristene leveres ubehandlet eller beiset (syrebe-
handlet) i henhold til kundens ønsker.

Tagget utførelse – ekstra sklisikre rister

Den taggete oversiden er ekstra sklisikker og brukes derfor blant annet i miljøer der det forekommer olje-
søl. Taggete rister kan også være løsningen utendørs ved problemer med snø og is.

5www.weland.no  |  Tel: 46 93 91 00



Entrérister type SP

Weland produserer flere ulike typer entrérister. 
Pressveisede rister av typen SP har samme  
konstruksjon som vanlige industririster, men  
tettere maskevidde. Ristene finnes i høyder fra  
20 til 40 mm.
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Taggete rister = økt sklisikkerhet

Entrérister type A

Finnes med maskevidde 22 x 22 og 33 x 11 mm. 
Ristene er bygget opp av flattstål i begge retninger. 
Entrérister av type A produseres i høyden 25 mm.

Innstøpningsrammer
Det finnes passende innstøpningsrammer til alle 
lagerførte entrérister av type A.
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AR1 – standard AR1 – med skrapelist AR1 – med gummilist

Entrérist type AR

Risten er bygd opp av flattstål med 4 mm rund-
stenger som gir et finmasket mønster med 5 mm 
åpning. Risten produseres med skrapelist av  
stansede stålprofiler eller med sklisikring i riflet 
gummi. Høyden på risten er 25 mm.
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Rister til dekor og  
innbruddsbeskyttelse

Welands grovmaskede rister brukes til en rekke 
formål, for eksempel som sikkerhetsrister, grinder, 
ulike typer innbruddsbeskyttelse, gjerder, under-
tak, avskjerminger, espalier og skiltstativ.

Ristene leveres varmgalvaniserte som standard, 
men kan også pulverlakkeres.

9www.weland.no  |  Tel: 46 93 91 00



A-rister

Welands A-rist, med flattstål i begge retninger, ser 
helt lik ut i dag som da vi begynte å produsere  
gitterrister for 50 år siden.

Maskevidden er låst til inndelinger på 11,1 mm. 
Altså 11,1 – 22,2 – 33,3 – 44,4 osv. Høyde 20–40 mm.
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A-rister, ekstra 
kraftige

Aluminiumsrister/ventilasjonsrister

Avstanden mellom bærestålene 
og dimensjonen på disse er helt 
avgjørende for ristens bæreevne. 
Vi produserer svært kraftige  
rister for ekstremt store belast-
ninger.

Welands ventilasjonsrist kan brukes alle steder der 
luften må få strømme fritt. På steder der nysgjerrige 
fingre eller små gjenstander må holdes ute. 

Welands ventilasjonsrist brukes også som gulvrist for å 
motvirke duggdannelse og kaldras i utstillingsvinduer 
og glassfasader.
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Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer, ettertrykk forbudt.

Weland A/S • Postboks 53 • 2021 Skedsmokorset 
Tlf. 46 93 91 00  • Fax. 63 86 69 71
E-mail:weland@weland.no • www.weland.no

For mer informasjon, besøk www.weland.no
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