
KUNDETILPASSEDE RISTE
HELT PÅ DINE VILKÅR

weland.dk

Når du synes, at du har umulige krav til gitterriste, kan vores kundetilpas-
sede riste være løsningen for dig. Gitterristen fremstilles efter jeres ønsker.
Vi tilbyder helt nye muligheder for, hvordan en gitterrist kan se ud.



Med vores fleksible rist er du ikke begrænset af en bestemt højde på risten eller maskevidde. Maske-
størrelsen behøver ikke at være den samme på hele overfladen, hvilket kan give helt nye og spændende 
mønstre. Bærestænger og støttestænger kan for eksempel være skrå. Støttestangen behøver ikke 
være helt trykket ned mod bærestangen, men kan bestilles i en valgfri højde efter ønske. Også mate-
rialet, som gitterristen fremstilles af, er fleksibelt. Du kan vælge mellem forskellige materialer blandt 
andet Corten.

FLEKSIBEL RIST

KAPACITET FLEKSIBEL RIST

Maskevidde: c/c 11 x 11 mm - 150 x 150 
Højde på bærestang: 20 - 200 mm
Tykkelse af bærestang: 2 - 20 mm



Gitterristen kan fremstilles som en ekstremt kraftig rist, der kan tåle meget høje punktbelastninger. Den
er egnet til tungere trafik i papir- og procesindustrien samt den petrokemiske og mekaniske industri. 
Risten leveres som standard i en varmforzinket udførelse. Den kan også fås i andre materialer som 
Corten, aluminium og kobber. Fordelene og anvendelsesmulighederne er uendelige. Gitterristen frem-
stilles på bestilling.

EKSTRA KRAFTIG RIST

MATERIALEVALG
Gitterristen fremstilles traditionelt i stål eller aluminium.
Det mest almindelig er, at gitterristen fremstilles i stål, 
som derefter varmforzinkes. Det er også standard for 
vores fleksible rist. Men i mere barske omgivelser, eller 
hvor der stilles høje krav til overfladefinish, kan et rustfrit 
materiale være et bedre alternativ. I andre tilfælde kan 
materialets vægt være den faktor, som vejer tungest. 
Derfor tilbyder vi også en gitterrist i aluminium, som vejer 
cirka en tredjedel mindre end stål.

Ud over at der er få begrænsninger for masker og højde, 
kan du som kunde træffe materialevalg, der historisk set 
har været umulige for en gitterrist. Med materialer som 
Corten og kobber åbnes op for helt særlige muligheder for 
at skabe noget nyt og exceptionelt.
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