O ff s h o re p ro d u k t e r

Gitterrister/Grating
Kompositt gitterrister
Trapper og trappetrinn
Tåreplater/dørkplate
Gitter og netting
Perforerte plater
Strekkmetall
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o ff s h o re o g
p ro s e s s i n d u s t r i e n
Vi leverer produkter i varmgalvanisert
stål, rustfritt og syrefast stål, sjøvannsbestandig aluminium og GRP (Plastkompostitt).
Vi leverer offshore gitterrister som oppfyller NORSOK sine standarder og krav i
både stål, aluminium og kompositt.
Nisjemetall AS leverer raskt og effektivt
i hele Norge.
Vårt svært gode nettverk av europeiske
samarbeidspartnere forsyner oss raskt og
effektivt med et stort spekter av lagervarer.
Nisjemetall AS samarbeider med produsenter som leverer et komplett og
skreddersydd produkt. Vi fabrikerer
skreddersydde gitterrister med
nødvendige detaljer etter kundens
tegninger. Hvert enkelt item merkes for
enkel identifisering og montering.
Denne brosjyren viser litt av hva vi kan
tilby våre offshore og prosess industri
kunder.
Våre produsenter er sertifiserte i Europa
og jobber mot de høyeste kvalitetskrav.
Vi bruker kun de beste materialene og går
ikke på akkord med kvalitet.

GITTERRISTER

Gitterrister i varmgalvanisert stål
Vi leverer offshore gitterrister (ofte kalt
Norgesrist) som oppfyller bransjens
kulekrav, dvs. at et objekt (kule) større
enn 15 mm ikke skal kunne passere
gjennom ristene.
Offshore gitterrister leveres som standard
med sagtannet sklisikker overflate.
Trappetrinn type offshore leveres også
med samme standard.

Gitterrister i aluminium
Vi leverer aluminium gitterrister og
trappetrinn.

Alurist – offshore
aluminiumsrist
Vi leverer Alurist som oppfyller kulekravet
for maskeåpning. Leveres i standard
lengder a 5300 mm og i to ulike høyder,
fire ulike bredder. Leveres i ALMgSi0,5 T6 som har god korrosjonsbestandighet.

Gitterrister i rustfritt aisi 304
og syrefast aisi 316 materiale
Rustfrie og syrefaste gitterrister leverer vi
som gitterrist og som trinn. Kan leveres
med plan eller med sagtannet sklisikker
overflate.
Her leverer vi rister fra 20 mm høyde og
helt opp i 120 mm høyde for ekstreme
belastninger.
Ristene skreddersys for hvert prosjekt helt
etter kundens egen spesifikasjon.

Hullrister og trinn, leidertrinn
Vi leverer perforerte og sklisikre trinn og
rister i galvanisert, aluminium og syrefast. Oppfyller kulekrav. Som trinn leveres

• Vevet finmasket duk i aisi 304
og aisi 316
• Vevet finmasket duk i titan,
monel, inconel mm

denne typen mye i leidere på skip og

• Flettverksnetting i galvanisert stål

offshore installasjoner.

• Andre nettingprodukter

Gitterrister i komposittmateriale (GRP)

Kompositt – strukturelle

Nisjemetall AS leverer flere typer gitter-

profiler

rister i komposittmateriale. Bla. leverer vi

I komposittmateriale leverer vi også
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Disse er DNV godkjente.Kompositt gitter-

Rørprofiler (runde og firkant), flattstål

rister lagerføres i høyder fra 12,5 til 50
mm.

Hullrister i ulike materialer – perforert og
sklisikker overflate med drenering

Maskestørrelse er normalt 38x38 mm eller
40x40 mm. Småmasket kompositt gitter-

Våre hullrister og trinn (leidertrinn) leveres

rist leveres også i høyde 30 og 38 mm.

med sklisikker overflate. Produseres i
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vi også profilrister laget av langsgående

samt aluminium.

kompositt hullprofiler 30x30 mm. Kompositt gitterrister leveres med sklisikker

Hulltrinn leveres med sideplater for enkel

overflate. Vi har ulike formater på lager

montering.

for omgående levering.

Netting og gitterprodukter
Vi leverer netting og gitterprodukter for
mange ulike formål. Skreddersydd eller
direkte fra standard lager. I paneler eller
på rull i ulike bredder, masker og trådtykkelser.
• Materialvalg: Galvanisert, aisi 304,
aisi 316 mm
• Sveiset trådgitter fin og grov
kraftig utførelse
• Kreppet trådgitter (Vevet duk
grov maske)

P E R F O R E RT E P L AT E R O G S T R E K K M E TA L L

Perforerte plater og
strekkmetall
Nisjemetall AS representerer tyske
Mevaco Gmbh og distribuerer deres
meget store standard lagersortiment til
kunder i mange ulike bransjer i Norge.
Våre mange standard spesifikasjoner på
lager i Tyskland gjør oss i stand til å raskt
levere det rette produktet til rett pris.
Vi har flere ukentlige avganger og vår
gode logistikk funger veldig bra. I løpet
av dager kan vi levere tusenvis av ulike
spesifikasjoner.

Standard lagerførte
perforeringer og strekkmetall
fra Mevaco
• Mevaco katalog på nett: http://mevacocatalogue-english.mevaco.com/
• Lagermaterialer: Ubehandlet stål,
pregalvanisert og varmgalvanisert
stål, aisi 304 og aisi 316, aluminiumskvaliteter, bla. 5757 (Almg3) som er
sjøvannsbestandig.
• Formater fra lager, 1000x2000mm,
1250x2500mm, 1500x3000mm.
• Mange ulike perforeringsgrader,
se Mevaco katalog.

Skreddersydde perforerte
plater og strekkmetall
Her leverer vi spesifikasjoner helt etter
kundens eget ønske. Spør oss om råd.

ØVRIGE PRODUKTER

Leidere og veggstiger, spiral
og rettløpstrapper
Nisjemetall AS leverer leidere med ryggbøyle I aluminium, varmgalvanisert, aisi
304 og aisi 316 materiale. Vi leverer også
rømningstrapper.

Tåreplate/dørkeplate/
sklisikker perforert plate
Vi leverer tåreplater og dørkeplater
ubehandlet stål, sjøvannsbestandig aluminium, aisi 304 og aisi 316. Vi kan også
levere skreddersydde og varmgalvaniserte
plater ved behov.
Aderstop Sklisikker perforert plate er også
i vårt sortiment.

Interclamps - rørclamps
Prøv vårt fleksible sortiment av clamps for
sammenkobling av rør.
Produsert i galvanisert støpejern. Kan
også leveres i aluminium.
Leveres for rørdiameter: 26,9mm,
33,7mm, 42,4mm, 48,3mm, 60,3mm
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