
alhaug  helsveisede gitterrister   
 type  SP - SPS  
 

 i rustfritt stål! 
 

                
   Ill.:  alhaug  helsveiset gitterrist type SP 3030 i rustfritt stål 

 
 

 
Når kravet til hygiene står i forgrunnen! 
 

Helsveisede gitterrister i rustfritt stål er en 
svært egnet rist til bruk i områder hvor det må 
legges stor vekt på hygiene, som f.eks i 
storkjøkken og næringsmiddelindustri. 

alhaug  helsveisede gitterrister type SP kan 
effektivt rengjøres, da hvert krysspunkt mellom 
bære- og støttestav er gjennom-sveiset, og det 
ikke danner seg kroker hvor rester kan bli 
sittende fast på risten. 
 

Det ofte mindre felter som ønskes dekket med 
rustfrie gitterrister. Da innkjøp av råmaterialer 
fra stålverk, såvel som  produksjon av hel-
sveisede gitterrister i spesialkvaliteter ofte 
forutsetter visse minimumsmengder, har 
leveransesituasjonen ofte vært vanskelig. 
 

Vår produsent, STACO Stapelmann GmbH i 
Tyskland har sett dette behovet, og har 
spesialisert seg for imøtekomme kundenes 
behov også for mindre partier gitterrister i 
rustfritt  stål. 
 

Til enhver tid står mindre mengder rustfritt 
formateriale til rådighet ved verket, og i en viss 
grad foreligger også ferdige rister i standard 
maskevidde 30 x 30 mm på lager. 
 

På grunn av spesiell avtale med stålverk, kan 
vår produsent også tilby større mengder  
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rister i rustfrie materialer med forholdvis kort 
leveringstid.  
 

Spesifikasjoner  
 

Risttype standard:   SP 3030 
  

 Andre gitterristtyper produseres på ordre, 
 også i mindre mengder. 
 

Bærestavdimensjoner vekter: 
 

  25 x 2 mm 18,5 kg/m2 
  25 x 3 mm 23,5 kg/m2 
  30 x 2 mm 20,5 kg/m2 
  30 x 3 mm 27,0 kg/m2 
  40 x 3 mm 36,0 kg/m2 
 

Material på lager:  W.St.Nr. 1.4301  
   ( V2A, INOX 304 ) 
 

Overflate: beiset. 
 

Leveringstid: ca 3 uker inkl. beising for 
  standardordre. 
 

 For ordre hvor uttegning er nødvendig 
 forlenges leveringstiden med ca 2 uker. 
 

Befestigelsklammer i rustfritt stål føres på 
verkslager! 
    

Vi ber om Deres bestilling! 
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