
KUNDETILPASSEDE RISTER
HELT PÅ DINE VILKÅR

weland.no

Våre fleksible og skreddersydde gitterrister kan tilpasses etter dine behov. 
Gitterristene tilpasses etter dine ønsker.
Vi skaper helt nye muligheter for hvordan en gitterrist kan se ut.



Med vår fleksible rist begrenses du ikke av den gitte høyden på risten eller målet på maskevidden. Stør-
relsen på maskene trenger ikke være den samme på hele flaten, noe som kan gi helt nye og spennende 
mønster. Bærestål og støttestål kan f.eks. skråstilles, og støttestålet trenger ikke være helt nedpresset i 
bærestålet, men kan bestilles i valgfri høyde etter eget ønske. Også materialet som gitterristen fremstil-
les av, er fleksibelt. Du kan velge blant en rekke materialer, som f.eks. cortenstål.

FLEKSIBEL RIST

KAPASITET FLEKSIBEL RIST

Maskevidde: c/c 11 x 11 mm – 150 x 150 
Høyde bærestål: 20 – 200 mm
Tykkelse bærestål: 2 – 20 mm



Gitterristen kan også produseres som en ekstremt kraftig rist som tåler svært høye punktlaster. Den 
egner seg for tyngre trafikk, noe som er nyttig innen f.eks. papir- og prosessindustri, petrokjemisk 
industri og mekanisk industri. Risten leveres som standard i varmgalvanisert utførelse, men kan også 
leveres i andre materialer som f.eks. cortenstål, aluminium og kobber. Fordelene og bruksområdene er 
uendelige.
Gitterristen lages på bestilling.

EKSTRA KRAFTIG RIST

MATERIALVALG
Gitterristen produseres vanligvis i stål eller aluminium. Det 
vanligste er at gitterrister fremstilles av stål som deretter 
varmgalvaniseres. Det er også standard for våre fleksible 
rister. Men i tøffe miljøer eller dersom det stilles høyere 
krav til overflatefinish, kan et rustfritt materiale være et 
bedre alternativ. I andre tilfeller kan materialets vekt være 
den viktigste faktoren. Derfor tilbyr vi også gitterrist i alu-
minium, som veier omtrent en tredjedel så mye som stål.

I tillegg til at det er få begrensninger når det gjelder mas-
ker og høyde, kan du som kunde velge materialer som 
historisk sett ikke har vært mulige å bruke til gitterrister. 
Med materialer som cortenstål og kobber åpnes det unike 
muligheter for å skape noe nytt og eksepsjonelt.
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