
alhaug  Metallplank og rister  
 type STOP Rifle og STOP Kjegle 
 

 Sklihemmende, tett metallplank for gangbaner! 
 

 
 Ill.: Metallplank STOP Riflerist 
 

 Konstruksjon, statisk system. 
 

alhaug  metallplank er laget ved at metallbånd  
 presses i gangoverflaten under høyt trykk.  Deretter 
 formes metallbåndet til en G - eller en C - profil 
 ved presisjonskanting eller rollforming. Ved 
 produksjon av metallplank er presisjon i alle 
 produksjonsledd svært viktig, da unøyaktigheter 
 vil kunne innvirke betydelig på plankens 
 bruksegenskaper.  
 

    
 

 Produsenten har betydelig kompetanse i denne 
 produksjon, og har i en årrekke vært en teknisk 
 ledende produsent av denne type rister. 
    

 Tett, men sklihemmende overflate. 
 

alhaug   metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 Kjeglerist har en tett overflate med et 
 sklihemmende mønster enten i form av ruter-
 formede eller kjegleformede innpregninger i 
 metallet. Graepel Riflerist har en overflate som kan 
 sammenlignes med rifleplater, mens Graepel  . 
  

   
 

 Ill.: Overflate STOP Riflerist 
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 Kjeglerist i forhold gir noe sterkere sklihemming 
 

 En tett overflate vil ofte være et hinder for en 
 gangoverflate med gode sklisikringsegenskaper, og 
 i forhold til åpne hullrister av type STOP har tette
 metallplank vesentlig lavere sikkerhet mot skli og 
 fallulykker. I forhold til andre tette produkter som 
 benyttes til gangveier, plattformer og dekk, så som 
 rifle- og tåreplater, vil spesielt STOP metallplank 
 type Kjegle forbedre sklisikkerhet og sikkerhet mot 
 ulykker på dekkene. 
 

 Det finnes imidlertid en rekke flater hvor det vil  
være ønskelig med en overflate som i begrenset 
grad har sklihemmende egenskaper. I slike tilfelle 
vil også STOP metallplank type Riflerist være et 
aktuellt alternativ. Spesielt i tilfelle hvor gjenstander 
skal skyves over flaten, samtidig som flaten skal 
tilby sklihemming for traffikerende personer vil 
denne type overflate være ønskelig. 

 

alhaug  metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 kjeglerist kan med  fordel benyttes der hvor smuss  
 skal spyles vekk fra plankoverflaten, og hvor det 
 ikke er ønskelig at vannet kan trenge igjennom til 
 underliggende områder. alhaug  metallplank 
 benyttes derved hovedsaklig innendørs, og gir i 
 slike tilfelle en meget høy gangkomfort. 
 

  
 

 Ill.: Overflate STOP Kjeglerist 

Alhaug as 
Elgefaret 76, 1362 Hosle, Norway 
Telefon +47 67 14 00 14 Telefax +47 67 14 73 75 



 
   2 
 
 Lettere konstruksjon ! 
 

alhaug  metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 kjeglerist er en lastbærende konstruksjon på linje 
 med alle typer hullrister type STOP. Dette medfører 
 at en i forhold til andre dekketyper til kunne oppnå 
 betydelige vektinnsparinger i konstruksjoner hvor 
 man ellers hadde benyttet rifle- eller tåreplater. 
 
 I forhold til plateprodukter vil metallplank på grunn 
 av avkantningshøyden bære over betydelige 
 spennvidder ved vesentlig lavere materialtykkelse, 
 også i aluminium og andre lettmetaller. 
 Dekkehøyden vil imidlertid også bli høyere, på 
 grunnn av vesentlig høyere avkantningshøyde enn 
 rene plateprodukter.  
 

alhaug  metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 Kjeglerist kan også leveres som plane plater, 
 men mister derved mye av de lastopptagende 
 egenskapene som profilutførelsen gir. For flater 
 som ikke skal trafikkeres av personer, f.eks. hvor 
 varer skal skyves eller oppbevares, f.eks. i et 
 lageranlegg eller til baggasjeoppbevaring, vil det 
 kunne være av interesse å benytte slike produkter. 

  
.  Spesialutførelser. 
 
 Dersom en viss gjennomgang av væske eller luft 
 gjennom ristoverflaten skulle være ønskelig, men at 
 en fremdeles ønsker å benytte den sklihemming   
 som alhaug  metallplank type STOP Riflerist og 
 STOP Kjeglerist git, hhv. at en ønsker å utnytte de 
 lastopptagende egenskaper pregingen i overflaten 
 gir, kan STOP metallplank leveres med hullrekker i 
 overflaten i tillegg til den pregende strukturen. 

 
  

 Sammensveisede paneler - enkeltpaneler 
 

alhaug  metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 kjeglerist  kan leveres fra verkslager i enkeltpaneler 
 eller som ferdig sammensatte ristelementer i 
 henhold til mål og dimensjoner angitt av kunde.  
 
 Leveringsprogram, materialer: 
 

alhaug  metallplank type STOP Riflerist og STOP 
 kjeglerist leveres fra verkslager i følgende 
 materialer og standarddimensjoner: 
 

 alhaug  STOP Kjeglerist: 
  

 Materialer: Stål St 02, båndforsinket 
   Stål StW 22 sort eller varmforsinket 
 

 Material- Rist Rist  
 tykkelse høyde bredder 
 

 2,0 mm 40  mm 120 - 180 - 240 mm 
 2,0 mm 75  mm 240 mm 
 2,5 mm 20 mm 180 - 240 mm 
 
 alhaug  STOP Kjeglerist: 
  

 Materialer: Stål St 02, båndforsinket 
  

 Material- Rist Rist  
 tykkelse høyde bredder 
 

 2,0 mm 40  mm 150 - 200 - 250 mm 
 2,0 mm 75  mm 250 mm 
 
 Andre materialer, så som Aluminium, Rustfritt eller 
 Syrefast stål, Titan,  Incoloy / Inconel o.l. samt 
 andre dimensjoner kan leveres på forespørsel. 

 
 
 Standard leveringsprogram alhaug  hullrister type STOP metallplank type Kjeglerist 
 
 

Material Tykk. Høyde Panelbredde 
   Kjeglerist Riflerist 
   120 180 240 150 200 250 
Stål St 02, båndforsinket 2,0 40 ••• ••• ••• ••• ••• ••• 
 2,0 75 •• •• ••• •• •• ••• 
 2,5 40 • •• •• • • • 
Stål StW 22, sort Andre Alle • • • • • • 
 2 Alle • • • • • • 
Stål StW 22, varmforsinket 2,5 40 • ••• ••• • • • 
 2,5 Andre • • • • • • 
Rustfritt stål W.St.Nr. 1.4301 Alle Alle • • • • • • 
Syrefast stål W.St.Nr. 1.4571 Alle Alle • • • • • • 
Aluminium AlMg3, F22 Alle Alle • • • • • • 

 

 ••• = på Verkslager       •• = produseres med mellomrom        • = produseres skjelden, kun på større ordre 
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