
For små og store løsninger

ENTRÉRISTER
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Vi er stolte over vår smålandske arv – der vi tar vare  
på ressursene våre og skaper et miljø der frøene  

fortsatt har plass til å gro.

Vi setter vår  ære i å levere førsteklasses svenske  
produkter,  og alle våre investeringer utføres derfor med  stor 

omsorg og med varsom hånd. Vi tror på  mottoet om at 
hardt arbeid lønner seg, og med  et fundament av trygghet 

og stabilitet skaper  vi muligheter langt utenfor  
de smålandske skogene.

SVENSK KVALITET
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Weland AB er en ledende produsent og leverandør av spiraltrapper, rette 
trapper, rekkverk, rullestolramper, gangbaner, gitterrister og mesaniner. 
Weland er også en av Sveriges største aktører innenfor platebearbeiding.

Vi kombinerer vårt store lagerførte sortiment med dyp produktkunnskap, høyt servicenivå 
og rask levering. Vi foretar løpende oppgradering av maskinparken vår for en garantert 
holdbar og sikker produksjon av nye og innovative produkter. Det gjør oss til en pålitelig 
samarbeidspartner for kundene våre.

I dag tilbyr vi blant annet platebearbeiding med laser, stansing, bukking og maskin- 
bearbeiding på kontraktsbasis. 

Fabrikken og hovedkontoret har helt siden starten i 1947 ligget i Smålandsstenar  
i Småland. 

INNOVASJON OG PRODUKSJON
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Entrérister leveres i flere ulike utførelser. De fleste av ristene våre lagerføres for levering umiddel-
bart, noe som gjør prosjekteringen enkel og lett å håndtere. Vi tilbyr komplette helhetsløsninger 
for små og store entreer, med for eksempel innstøpningsrammer, entrérister samt sklisikring.  
Vi lager også spesialtilpassede entrérister i henhold til dine ønsker.

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på vår hjemmeside weland.no, eller kan gis av  
våre erfarne selgere. 
 

ENTRÉRISTER – FOR ALLE BEHOV
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Våre rister består av ulike deler som på en mengde varierende måter kan kombineres 
med hverandre. La deg inspirere og kontakt oss gjerne for mer informasjon og veiled-
ning. Ytterligere teknisk informasjon finnes dokumentert på vår hjemmeside; weland.no

Bildene viser entrérister i kundetilpasset utførelse.

DEL FOR DEL
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ENTRÉRISTER
Vårt sortiment av A- rister egner seg vel til de aller fleste entréer. Disse er finmaskede og 
anvendes med fordel der stilles krav til meget tett maskevidde. På vår hjemmeside finner 
du også andre typer av gitterrist som N- rister og B- rister som også har tett maskevidde, 
men som forskjell fra våre A- rister er utformet for å klare en høyere belastning.
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A33X11 
Maskevidde: c/c 33x11 mm

AR1-25 skrapelist 
Maskevidde: c/c 60x10 mm

AR1-25 gummilist
Maskevidde: c/c 60x10 mm

A22X22 
Maskevidde: c/c 22x22 mm



12



13

RAMMER L-PROFIL
Vi lagerfører innstøpningsrammer til samtlige av våre gitterristtyper. Innstøpningsrammene 
fås både i form av løse deler som kan kappes og enkelt monteres til ønsket format, og som 
sammensveiset produkt. I tillegg til vårt lagerførte sortiment produserer vi også innstøp-
ningsrammer av L-profil etter bestilling.

Lagerført innstøpningsramme for entrérister. 
Passer til risthøyde 25 mm. L-profilen har 
dimensjon 30 x 30 x 3 mm.

Rammesider leveres lagerførte i lengde 2000 
og 3000 mm og kappes til ønsket lengde ved 
montering.

INNSTØPNINGSRAMME L-30 x 30 x 3

RAMMESIDER
Lagerførte rammehjørner leveres i 90 graders 
vinkel med dimensjon 200 x 200 mm.

RAMMEHJØRNE 200 x 200

Innstøpningsrammer i andre kvaliteter som 
aluminium, rustfritt eller for tåreplate, kan også 
tilbys. De fleste av disse typene er lagerførte.

ANDRE INNSTØPNINGSRAMMER
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RAMMER Z-PROFIL
Vi produserer ulike typer Z-rammer til både mindre og større enheter. Z-rammene leveres 
med vårt lagerførte sortiment av entrérister og gir dermed en komplett entréløsning. En av 
de større fordelene med Z-rammene er at man kan dekke større flater uten å trenge å støpe 
støttebeslag eller supplere med annet smiarbeid.

En frittstående ramme trenger ikke å støpes inn i  
bakkefundamentet. Frittstående rammer for entré- 
rister leveres med entrérister type A22 x 22 eller  
A33 x 11. Velg Standard- eller Karusellramme.

FRITTSTÅENDE RAMME
Innstøpningsrammer for entrérister leveres med 
entrérister type A22 x 22 eller A33 x 11. Med inn- 
støpningsklør og justerbare ben, høyde  
135-185 mm. Velg Standard- eller Karusellramme.

INNSTØPNINGSRAMME
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PROSJEKTERING
Våre entrérister produseres i flere ulike utførelser som passer med akkurat ditt miljø.  
De fleste av våre entrérister er i tillegg standardiserte og finnes på lager, noe som bidrar 
til raske leveranser. Vi produserer også måltilpassede entrérister på bestilling. Her har vi 
samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.

TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING 

Det letter arbeidet om du som kunde kan gi oss en 
enklere skisse med mål og dimensjoner som beskriver 
ønsket utførelse. Skissen bør inneholde høyde, bredde 
og lengde på ønsket entrérist. 

•  BIM-modeller til en rekke forskjellige entrérister kan 
lastes ned på vår hjemmeside.

•  Hvilken type lokale skal entréristen betjene, og  
hvilken maskevidde passer best til formålet? 

•  Hvilken dimensjon har overflaten som skal dekkes? 
Ved større dimensjoner bør såkalte Z-rammer 
benyttes. 

•  Skal rammer støpes inn eller være frittstående?

•  Hva skal entréristen være dimensjonert for? 

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING 

•  Weland har en rekke lagerførte dimensjoner.  
Hvilke mål passer best til ditt formål?

•  Kontroller gangretningen slik at gitterristens 
maskevidde ligger slik at den gir best mulig 
skrapeeffekt. 

•  Vær tydelig med tanke på belastningskrav som 
gjelder annet enn gangtrafikk.

 
Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med 
håndtering og råd ved prosjektering. Weland leverer 
en rekke ulike lagerførte dimensjoner for levering 
umiddelbart.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.
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DET ER VÅRE MEDARBEIDERE  
SOM UTGJØR FORSKJELLEN
Det er ikke produktene eller maskinene som er Weland. Det er menneskene. 
Våre engasjerte, oppfinnsomme og lydhøre medarbeidere som vet hva kvalitet 
er. Familiefølelsen fra den gangen vi startet opp som en liten bedrift er fortsatt til 
stede, og vi vet hva nærhet til kundene betyr. Vi kaller det Weland-ånden. 
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46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no


