
alhaug
 aluminium Pressrister  

      Den fleksible aluminiumsrist! 
 

 
 Ill.: alhaug  aluminium pressrist PR 3014 
 

 Produksjonsmåte / teknisk system 
 

alhaug  pressrister produseres av krysslagt 
 aluminiumbånd  på høykant. Støttestavene er 
 presset ned i utstansede slisser i bærestaven 
 under trykk, slik at det oppstår en tilfreds-
 stillende friksjonsheft mellom bærestav og 
 støttestaverog det oppstår en fast forbindelse 
 mellom stavene. 
 

 Da aluminium er et relativt mykt materiale, kan 
 det imidlertid etter lang tids intensivt bruk 
 oppstå utliring i kryssforbindelsen mellom 
 bære- og støttestav, slik at risten begynner å 
 "klapre". Det er derfor viktig at aluminium 
 pressrister ikke underdimensjoneres i forhold 
 til den last ristene må tåle ved prosjektert 
 spennvidde. 
 

 Maskevidder, mengder 
  

alhaug  aluminium Pressrister produseres med 
 produksjonsutstyr som tillater en stor grad av 
 fleksibilitet når det gjelder maskevidder og 
 kvantiteter som kan leveres. alhaug  
 aluminium pressrister leveres i alle vanlig 
 forekommende maskevidder, PR3010, 
 PR3014, PR3030, PR2020, PR4040 mm, og 
 kan leveres i kvantum ned til en enkeltrist.  
  

 Bære- og støttestavsdimensjoner.  
 

alhaug  aluminium pressrister leveres i de 
 følgende bærestavshøyder : 
 

 25 - 30 - 35 - 40 - 50 mm i tykkelse 2 - 3 mm 
 

 Støttestavsdimensjoner er 10 x 2 mm.  
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 Bærestavsdimensjonene betegnes f.eks. 
 25/2, 30/3, 50/3 osv. 
 Kantstav er av flattmateriale i samme høyde 
 som bærestaven, i 3 mm materialtykkelse, og 
 påsveises risten på alle sider. Derved holdes 
 kryssforbindelsen meelom stavene i risten på 
 plass. 
 

 Produksjonsformater 
 

alhaug  aluminium pressrister leveres i maksimal 
 lengde og breddemål på 2000 x 1700 mm. 
 Max bærestavslengde er derved 2000 mm. 
 

 Overflateutførelse 
 

alhaug  aluminium pressrister leveres i med 
 overflateutførelse aluminium natur (lett beiset) 
 eller i eloxsert overflate. 
  

 Anvendelse 
 

alhaug  aluminium pressrister finner anvendelse i 
 gangbaner, når det er behov for et gnistfritt 
 eller korrosjonsfritt  dekke som slipper lys, 
 fuktighet, regn og sne gjennom dekket. 
 Ristene kan leveres i sjøvannsbestandig 
 aluminium, AlMg3, og kan derved også 
 benyttes som rister i forbindelse med sjøvann. 
 Videre kan alhaug  aluminium pressrister 
 benyttes som ventilasjonsrister, avdekning i 
 tak, og eller hvor en ønsker å gjøre bruk av 
 materialets vektbesparende og korrosjons-
 bestandige egenskaper.  
 

alhaug  aluminium pressrister kan også leveres 
 som trappetrinn fra verk.  
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