
For bruk inne og ute.

RETTE TRAPPER
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Veien mot fremgang er ikke alltid rett. I flere årtier har vi videreutviklet 
kunnskapene våre for å kunne gi deg et produkt av aller høyeste kva-
litet. Med banebrytende valg og målbevissthet har vi skapt forutset-
ningene for en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon. I dag har vi 

inntatt førersetet – Vi viser vei.

WELAND VISER VEI
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SMÅLANDSK  KVALITET
Vi står støtt i den smålandske jorden. Her har vi røttene våre, og her vil vi gro. Vårt fokus er å leve-
re førsteklasses svenske produkter og sette kunden i sentrum. Med et engasjert og kunnskapsrikt 
personale produserer vi de mest avanserte produkter. Vi tror på mottoet om at hardt arbeid lønner 
seg, og med et fundament av trygghet og stabilitet skaper vi muligheter langt utenfor de smålandske 
skogene.
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RETTE TRAPPER FOR 
ALLE MILJØER
Vi tilbyr rette trapper for de fleste miljøer. Med flere valgmuligheter skreddersyr  
vi trappen etter dine forutsetninger og ønsker. 

Welands rette trapper består av noen få hovedkomponenter. Den enkle  
konstruksjonen gjør det lett å skru delene sammen ved montering. Vår  
effektive produksjonslinje bidrar til høy kvalitet og korte leveringstider. 

Vi produserer produktene våre i Sverige ved hjelp av en miljøvennlig og  
moderne maskinpark. I samarbeid med kunnskapsrikt personale utvikler  
og designer vi rette trapper med strenge kvalitetsmål.

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på vår hjemmeside weland.no,  
eller kan gis av våre erfarne selgere.
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Våre rette trapper består av ulike deler som til sammen danner en tilpasset løsning for dine  
behov. La deg inspirere og kontakt oss gjerne for mer informasjon og veiledning. Ytterligere  
teknisk informasjon finnes dokumentert på vår hjemmeside; weland.no

DEL FOR DEL
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REKKVERK
Weland har flere typer rekkverk til rette trapper. Valget av rekkverk er først og fremst avhengig 
av hvor trappen skal plasseres, og av om barn skal oppholde seg der trappen plasseres. Rund-
stål, plate, netting og glass er alle barnesikre rekkverk med en maksimal åpning på 100 mm.
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1. Knelist

2. Rundstål

3. Plate

4. Netting

5. Glass
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Håndløperen er som regel integrert i rekkverket og produseres som standard i varmgalva-
nisert stål. Vi tilbyr også et bredt utvalg av håndløpere i lakkert utførelse eller i tre. I tillegg 
kan trappen utstyres med ekstra håndløper og -list som plasseres i valgfri høyde.

HÅNDLØPER

1. Varmgalvanisert 

2. Lakkert 

3. Ask  

4. Bjørk  

5. Bøk 

6. Eik 
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Welands trappetrinn og reposer produseres ofte i gitterrist i varmgalvanisert stål, men kan også 
produseres i en rekke andre utførelser. Valget baseres på trappens plassering samt smak og be-
hag. Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om ulike maskevidder og alternative løsninger.

TRAPPETRINN OG REPOSER
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1. Gitterrist

2. Tåreplate

3. Lettrist

4. Grå betong

5. Terazzo-betong

6. Plate for fliser

7. Plate for belegg

8. Ask

9. Bjørk

10. Bøk

11. Eik
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BESKYTTELSESBUR RETT

For å hindre uvedkommende i å gå opp i trappen tilbyr vi tilbehør som 
beskyttelsesbur og porter. Beskyttelsesburet produseres som standard i 
gitterrist, men er også å få med for eksempel perforert plate.

BESKYTTELSESBUR OG PORT

PORT

Beskyttelsesbur som følger deler av trappestammen.  
Døren til buret åpnes med nøkkel fra utsiden og med 
vrider fra innsiden. Varmgalvanisert utførelse.

Port kan monteres ved trappens begynnelse eller slutt.  
Låsen er fjærbelastet og konstruert slik at små barn 
ikke kan åpne den. Varmgalvanisert utførelse.
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TILLEGGSVALG
For å oppnå økt tilgjengelighet og sikkerhet i trappen kan våre rette trapper utstyres med 
en rekke tilleggsvalg, som ekstra håndløper, håndlist, kontrastmarkering og dekkerekkverk.
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Weland rette trapper kan utstyres med ekstra håndlø-
per. Håndløperen kan også forlenges med 300 mm i 
begynnelsen og slutten av trappen og plasseres under 
ordinær håndløper. Den bidrar til økt sikkerhet  
i trappen.

Første trappetrinn i hvert trappeløp samt forkant på 
reposer kan utstyres med kontrastmarkering. Utførel-
sen kan variere avhengig av trinntype.

EKSTRA HÅNDLØPER, FORLENGET

For å oppnå økt tilgjengelighet og sikkerhet i trappen 
kan den utstyres med håndlist. Håndlisten plasseres 
på veggen.

Vi tilbyr flere ulike typer dekkerekkverk. Innfesting skjer 
med toppmontering eller sidemontering og produse-
res med høyden 1100 mm. 

DEKKEREKKVERK

KONTRASTMARKERING

HÅNDLIST
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PROSJEKTERING
Welands rette trapper består av bare noen få hovedkomponenter. Den enkle konstruksjonen gjør det lett å 
skru delene sammen ved montering. Alle komponenter kan leveres i en rekke varianter, slik at de passer inn 
i nettopp ditt miljø. De fleste av våre inngående komponenter er dessuten standardiserte og finnes på lager, 
noe som bidrar til raske leveranser. Vi produserer også kundetilpassede rette trapper på bestilling. Her har vi 
samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.
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Å TENKE PÅ VED PROSJEKTERING 

•   Hva skal trappen brukes til? 

•   Hvor skal trappen plasseres?

•   Hvilken type rekkverk er aktuelt?  
Er det krav til barnesikring? 

•   Hvilken type materiale er aktuelt for trinn og repos? 

•   Hvilken trinnlengde er nødvendig. Er det krav til 
rømning? 

•   Hvilken type overflatebehandling ønskes? 

•   Ønskes tilleggsvalg? F.eks. settetrinnlist, beskytt- 
elsesbur eller port.

TING DU MÅ TENKE PÅ FØR BESTILLING 

•   Presenter hvor eventuelle vegger, dører og vinduer er 
plassert. 

•   Kontroller eventuelle krav til barnesikring. 

•   Angi dimensjoner for eventuelle dekkeåpninger. 

Vi har mange års erfaring og hjelper gjerne til med vei-
ledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling av rette 
trapper kan det utarbeides tegninger som sendes til kunde 
for vurdering og godkjenning.
Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.
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I STADIG BEVEGELSE
Hva driver oss fremover? Kanskje er det viljen til hele tiden å være i forkant, eller kanskje er det vår 
uopphørlige nysgjerrighet. Et kontinuerlig ønske om forbedring og utvikling ligger dypt rotfestet i vår 
natur. Med velavveide strategiske beslutninger er vi i stadig bevegelse. Vi drives av en vilje til å finne 
nye veier og sørge for å se det mulige i det tilsynelatende umulige. Vår reise har bare begynt.
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46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no

20
21

-0
3 

  |
   

La
yo

ut
: I

nd
us

tr
iR

ek
la

m
 A

B 
  |

   
Tr

yc
k:

 H
yl

te
 T

ry
ck

 A
B




