
Mesaniner 
og Gangbaner



Mesanin
Weland mesanin kan brukes i mange ulike miljøer 
både innendørs og utendørs, i industrimiljøer eller på 
offentlige steder.

Weland mesanin er som standard 
varmgalvanisert.
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Welands mesaniner
Med Welands mesaniner kan du 
utnytte hele plassen i lokalene 
og øke gulvarealet. En enkel og 
kostnadseffektiv måte å utnytte 
det eksisterende lokalets mulig-
heter på.

Welands mesaniner bygges som 
en frittstående konstruksjon av 
våre egenproduserte, lette sigma- 
bjelker som skrus sammen på 
monteringsstedet, omtrent som 
et Mekano-byggesett. Gjennom-
tenkte beslag og forhåndsstan-
sede hull i de kaldvalsede profi-
lene gir rask og enkel montering, 
helt uten sveising.

Med rekkverkssystem, trapper 
og lasteramper som alle er gjen-
nomtenkte og grundig testet, samt 
flere forskjellige gulvløsninger er 
Welands mesaniner noen av mar-
kedets mest fleksible.

Strømkabler, sprinklerrør osv. kan 
trekkes gjennom eksisterende 
hull i bjelkesystemet.

Alle komponentene er som stan- 
dard forsinket og kan dermed  
brukes både innendørs og 
utendørs.

Sveriges største produsent av glutenfritt 
brød, Fria Bröd AB i Västra Frölunda, 
har satt inn en mesanin der de har 
montert en avkjølingskarusell. Gulvet 
på mesaninen er laget av melamin- 
belagte plater.

3Weland AS | Tlf: 46 93 91 00



Rask levering

Welands mesaniner er i stor grad satt 
sammen av lagerførte komponenter. 
Gi oss nødvendig informasjon, som:

•  Bruksområde

•  Belastningskrav

•  Mål (bredde, lengde, høyde over ek 
 sisterende gulv eller fri høyde under       
 mesaninen)

•  Ønsker om gulvtype

Prosjektering 
Weland dimensjonerer og gir tilbud. Ved bestilling 
tegner våre erfarne konstruktører hele mesaninen 
med rekkverk og fester. Tegningen sendes til 
kunden for godkjenning før produksjon.

Montering
Weland leverer materialer i henhold til tegningen, 
og monteringen utføres av kunden i henhold til 
anvisningene. Alternativt kan Weland anbefale 
montører. Alle deler skrus sammen ved montering, 
og det er ikke nødvendig med sveising.

Utendørs mesaniner
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Innendørs mesaniner
Welands mesaniner kan brukes i mange 
ulike miljøer både innendørs og utendørs, i 
industrimiljøer og på offentlige steder.

En mesanin med trapper og rekkverk med glass i 
Runner’s Store i Stockholm. Stålbjelkene er bygget 
inn i den delen som befinner seg i butikklokalet. 
Større salgs- og lagerareal.

Inspirerende miljøer med mesaniner
Johanneskirken i Halmstad har blitt omgjort til 
kunsthall og kontorer. Det gamle orgelgalleriet ble 
påbygget med en mesanin fra Weland.
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Gulv
Gulvet kan lages av ulike materialer, men vanligvis 
brukes noen av følgende alternativer:

Gitterrist, som finnes med ulike maskevidder. 
Maskevidden bestemmes av bruksområde og 
sikkerhetskrav.

Gulvsponplate med direktelaminert overflate, som 
gir et slitesterkt og lettstelt gulv som tåler store 
belastninger.

Lettrist, et alternativ med tett stålgulv som gir god 
sklisikkerhet og lav egenvekt.

Sigmabjelken
Welands sigmabjelke er en kaldvalset profil med lav 
vekt og god materialfasthet.

Bjelkene har stansede hull med deling på 50 mm 
som er tilpasset våre monteringsbeslag og rekk- 
verkssystemer. Dette gjør at monteringen går raskt 
og enkelt og helt uten sveising.

Bjelkene er så lette at de ofte kan løftes uten hjelp.

Bjelkene er som standard produsert i forsinket mate-
riale og kan brukes både innendørs og utendørs uten 
ytterligere overflatebehandling.

Bjelkene finnes i tre ulike høyder og med varierende 
godstykkelse for optimal utnyttelse av materialet.

Les mer om sigmabjelken på www.weland.no.

En mesanin må ikke nødvendigvis ha gulv, men kan, 
som i dette tilfellet, brukes til å henge opp travers- 
baner, kabelstiger og ventilasjonsutstyr.

Belagt sponplate

Gulv av lettrist
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Rekkverk
Som standard til mesaniner har vi et 
seksjonsrekkverk med stendere av KKR-profiker 
og håndløpere av rustfritt rør 42 mm.

Mellom stenderne kan rekkverket fylles ut med 
ulike materialer. En knelist og sparkelist er vanligst 
i industrimiljøer.

Vi utstyrer mesaninen med porter og 
opplastingsplasser alt ettersom hva du ønsker.

Trapper
Weland er en av landets største leverandører av 
spiraltrapper og rette trapper av stål. Det betyr 
at vår erfaring på området garanterer best mulig 
tilgjengelighet, sikkerhet og komfort.

Trappene produseres med sklisikre trinn av gitterrist 
eller tåreplate. Det finnes også trapperekkverk som 
matcher mesaninen.
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Gangbaner type Flex
Weland lager ulike typer gangbaner. De brukes  
først og fremst innen industrien som for eksempel maskinlinje.  
Flex-banen og arbeidsrampen finnes på lager og kan  
leveres omgående.

Weland har et fleksibelt gang- 
banesystem som helt og holdent 
bygges opp av standardkompo-
nenter som enkelt skrus sammen 
ved montering.

Sidestykker av kaldvalsede WUC- 
profiler finnes i lengder på 2, 3 
og 4 meter. Bredden er justerbar 
fra 600–1300 mm i intervaller på 
50 mm, og gitterrister til gang- 
baner finnes med ulike mas-
kevidder.

Rekkverket som er Welands 
standard seksjonsrekkverk,  
finnes i to utførelser. Et med en 
maksimal åpning på 100 mm el-
ler et med knelist. Både håndle-
der og knelist er i rustfritt rør.

Innfestning kan gjøres mot ek-
sisterende konsoller eller bjelker 
eller med justerbare støttebein. 
Maksimal avstand mellom opp-
lag er 3 meter.

600-1300 m
m
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Gangbane
Gangbanen er av Weland format-
tilpasset gangrist med maske- 
viddealternativene c/c 34 x 37 (H3), 
34 x 75 (H6) eller 17 x 75 mm 
(N6).

N6 oppfyller krav til at en kule 
med diameter på 20 mm ikke 
skal kunne falle gjennom gitteret.

Som alternativ kan Welands 
Miljørist type H6, tett eller hullet 
lettrist brukes til gangbanen.

Rekkverk
Rekkverk til gangbane finnes i to 
alternativer.

Weland standard seksjonsrekk- 
verk med rundstål og seksjons-
rekkverk med følgere.

Rekkverkene produseres med 
stendere av KKR-profiler 40 x 40 
x 3 mm. Håndløper av rustfritt 
rør Ø 42 mm. 

Rekkverkfylling av rundstål
Barnesikkert rekkverk. Over- og underlig-
gere i flatstål 25 x 8 mm og rundstål 
Ø 12 mm med maks  
åpning 100 mm.

Industrirekkverk
Rekkverk i en enklere utførelse med 
følgere i 42 mm rustfritt rør.

Støttebein
Justerbare støttebein fra 350-
1000 mm finnes på lager.

H3
c/c 34 x 37 mm

H6
c/c 34 x 75 mm

N6
c/c 17 x 75 mm

Lettrist,
tett

Sparkelist
Sparkelist med høyde 130 mm 
kan monteres med eller ute  
bruk av rekkverk.
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Gangbane,
sammensveiset

Utover den lagerførte gangbanen av Flex-typen 
lager Weland på bestilling også sammensveisede 
gangbaner av gitterrist med tilhørende rekkverk  
etter et modulsystem som gir enkel og rask montering.

Gangbanen består av gitterrister som sveises til 
vangestykker av flattstål, som også blir sparkekant.
Skjøting med eget boltesett.

Rekkverket leveres i løse deler som boltes sammen 
med rekkverksstender ved montasjen.

Varmgalvanisert utførelse.

Weland kan også produsere gangbaner i større og 
kraftigere dimensjoner etter dine ønsker. Kontakt 
prosjekteringskontoret vårt, som kan hjelpe deg 
med dimensjonering, opptegning og prosjektering

av gangbanen.

Bruk alltid feilfrie og tettsittende vernetøy. 
Weland gangbane ved treningsanlegget Rope Access.
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Andre produkter fra Weland

For mer informasjon, besøk www.weland.no

Spiraltrapper Rettløpstrapper Gitterrister

Fasadestiger Rekkverk Rullestolramper

Kåbe-Matte Mesanin Weland produktbok

Vi forbeholder oss retten til konstruksjonsendringer, ettertrykk forbudt.

Weland A/S  •  Postboks 53  •  2021 Skedsmokorset 
Tlf. 46 93 91 00  •  Fax. 63 86 69 71 
E-mail:weland@weland.no  •  www.weland.no

Weland er      -godkjent etter EN 1090-1
Sertifisert iht. ISO-9001, ISO 14001 og 
ISO 3834-2.


