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Gangbaner type Flex

Ramper



I denne brosjyren har vi sam-
let en rekke standardprodukter 
som henvender seg til omtrent 
samme målgruppe.

Vi produserer også liknende 
produkter i henhold til kunde-
nes egne ønsker.

Innhold

Industrirekkverk 
For miljøer der barn ikke opp-
holder seg.

Seksjonsrekkverk
Der barnesikkerhet er viktig. 
Rekkverket kan leveres i flere 
ulike varianter.

Universalrekkverk
Enkelt rekkverk i standard og bar-
nesikker utførelse.

Gangbaner
Gangbaner i modulsystem for alle 
tenkbare bruksområder.

Side 2-3

Side 4-5

Side 6-7

Side 8-9

Ramper
Sklisikre og lettmonterte ramper 
for rullestoltilpasning og andre 
bruksområder.

Side 10-11
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Industrirekkverk
Dette industrirekkverket produseres med rekkverksstolper i KKR-
profil 40x40x3 mm med fester for sidemontering alternativt toppmon-
tering i varmgalvanisert utførelse. 

Håndløper og mellomliggere er i rustfrie rør Ø 42 mm som festes til 
rekkverksstolpene med håndløperklammer og sideklammer.

Rekkverket leveres i ønsket lengde med tilhørende 90 graders buer for 
håndløper og mellomliggere. Rekkverksdelene leveres i løse enheter 
for enkel montering på stedet.
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Seksjonsrekk-
verk
Welands seksjonsrekkverk eg-
ner seg til ulike bruksområder 
som mesaniner, svalganger, bal-
konger, verandaer m.m.

Rekkverket produseres som 
standard med over- og underlig-
gere i flattstål 25 x 8 mm med 
rundstenger Ø 12 mm, maks. åp-
ning 100 mm.

Fyllinger av ulike typer som 
glass, perforert plate eller kr-
enelert nett kan også produseres 
på bestilling.

Som standard leveres rekkver-
ket i varmgalvanisert utførelse 
med håndløper i rør i rustfri 
ubehandlet utførelse. 

Rekkverksfylling av 
rundstål

Rekkverksfylling i 
perforert plate

Rekkverksfylling i 
krenelert nett

Rekkverksfylling i 
glass
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Rekkverksfylling
Welands seksjonsrekkverk kan 
produseres med rekkverksfylling av 
perforert plate, krenelert nett, glass 
m.m.
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Enkel montering
Welands universalrekkverk er svært 
fleksibelt og enkelt å montere.

Universal-
rekkverk
Welands universalrekkverk la-
ges i 6 ulike standardlengder 
som kan kombineres til valgfri 
lengde. Byggemålene for stan-
dardlengdene er 400, 500, 700, 
1000, 1500 og 2000 mm. Rekk-
verksbuene lages i høyden 1100 
mm, og samme bue brukes til si-
demontering og toppmontering. 
Rekkverket kan dessuten avslut-
tes mot vegg eller stolpe, og til 
dette har vi egne veggfester.

Rekkverkene kan kompletteres 
med vinkel- eller hjørnerekk-
verk med byggmål 400 x 400 mm 
samt en port med maksimal åp-
ning på 1000 mm.

Rekkverk, festedeler og annet 
tilbehør som sparkelister og 
koblinger er tilgjengelig på lager. 

Universalrekkverk 
standard

Universalrekkverk 
barnesikkert
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Gangbaner
type Flex
Weland har et fleksibelt gang-
banesystem som enkelt skrus 
sammen ved montering.

Sidestykkene er av WUC-pro-
filer og finnes i lengder på 2, 3 
og 4 meter. Bredden er juster-
bar fra 600–1300 mm i interval-
ler på 50 mm, og gitterrister til 
gangbaner finnes med ulike 
maskevidder.

Rekkverket, som er Welands 
standard seksjonsrekkverk, 
finnes i to utførelser. Et med 
en maksimal åpning på 100 
mm eller et med knelist. 
Både håndløper og knelist er 
i rustfritt rør.

Rekkverket kan festes mot 
eksisterende konsoller eller 
bjelker eller med justerbare 
støttebein. Maksimal avstand 
mellom opplag er 3 meter. 
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Rullestol-
ramper
Welands rullestolrampe pro-
duseres i gitterrist med mas-
kevidde c/c 17 x 75 mm, inkl. 
vanger, rekkverk og nødven-
dige støtteben. 
Rampene leveres i lettmon-
terte deler.

Alt materiale er varmgalvani-
sert som standard.

Standardmoduler lagerfø-
res i lengder fra 1500 mm 
og oppover i intervaller på 
500 mm. Modulene finnes i 
to bredder, 900 og 1300 mm. 
Stigningen på rampene kan 
justeres, men kan maks. være 
1:12. Hvis rampene er lengre 
enn 6 meter, skal de utstyres 
med hvilerepos.
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Rullestolrampe med barne-
sikkert rekkverk.

Våre rullestolramper kan tilpasses for til-
gjengelighet med kontrastmarkering, rekk-
verk som går 32 cm ut fra rampens begyn-
nelse og slutt, og avstand mellom håndløper 
og stendere.
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Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer, ettertrykk forbudt.
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E-mail:weland@weland.no • www.weland.no

For mer informasjon, besøk www.weland.no

Spiraltrapper Rettløpstrapper Gitterrister

Fasadestiger Rekkverk Byggtrinn

Kåbe-Matte Balkonger Weland produktbok


