
For et trygt og sikkert miljø 

RULLESTOLRAMPER
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Vår historie begynner i de smålandske skogene, i et lite smieverksted  
på 35 kvm. En vingemutter blir til, og det er starten på vår reise gjennom  

tiden. Med oppfinnsomhet, tålmodighet og smålandsk stahet vokser vi, og 
med vekt på bærekraft og engasjement skapes den selskapskulturen vi  

fortsatt lever etter. Dette er vår historie, men også det som ligger til  
grunn for vår fortsatte fremtid.

MED EN VILJE AV STÅL
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SVENSK  KVALITET
Vår fremtid bygger på en smålandsk kjerne av strevsomhet, målbevissthet og visjoner,  
der kvalitet står i absolutte sentrum. Vi drives av en vilje til å finne nye veier og å se det  
mulige i det tilsynelatende umulige. Med kunden i fokus arbeider vi kontinuerlig med å  
forbedre og effektivisere vår virksomhet. Medarbeidernes engasjement og kunnskap  
er grunnleggende byggesteiner for et sluttprodukt av aller høyeste kvalitet. 
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SIKRE RULLESTOLRAMPER DER  
DU MÅTTE TRENGE DEM
Vi produserer stabile, sikre og lettmonterte rulle-
stolramper av høyeste kvalitet. De bygger på en 
enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert   
stål som bidrar til stabilitet og lang holdbarhet.
 
Komplette rullestolramper med gitterrist som ut-
formes i henhold til dine forutsetninger og ønsker. 
Med lagerførte standardkomponenter kan vi også 
tilby leveringstider få andre kan matche.

I samarbeid med kunnskapsrikt personale utvikler 
og designer vi rullestolramper med høyt stilte 
kvalitetsmål. Med Weland som leverandør av 
 rullestolramper får du en engasjert partner med 
bred erfaring og høy kompetanse.

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på 
vår hjemmeside weland.no, eller kan gis av våre 
erfarne selgere.
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RULLESTOLRAMPER
Våre rullestolramper er utformet for trygg og sikker passasje mellom ulike nivåer.  
Forbindelsesleddene består av sluttende ramper med justerbar helling, maks 1:15 (for strekninger 
under 3000 mm kan stigning være maks. 1:12). Utstyrt med sparkelist og kontrastmarkering. 
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1300 x 1500
1300 x 2000
1300 x 2500
1300 x 3000

1300 x 3500
1300 x 4000
1300 x 4500
1300 x 5000

1300 x 5500
1300 x 6000

STANDARDMÅL

REKKVERK PÅ TO SIDER

UTEN REKKVERK OG HÅNDLØPER

HÅNDLØPER PÅ TO SIDER

REKKVERK PÅ EN SIDE, HÅNDLØPER PÅ EN SIDE
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REKKVERK MED SPARKELIST

Våre rullestolramper kan utstyres med komplette repos/hvilerepos etter behov. 
De produseres i gitterrist og lagerføres for rask levering. Reposene brukes 
også som hvilerepos eller venderepos mellom to ramper. I følge gjeldene regler 
skal det for hver 1000 mm høydeforskjell være et horisontalt hvileplan med 
lengde minimum 1500 mm. 

REPOSER

UNDERSTELL

Rekkverk i rett eller vinklet utførelse inklusive sparkelist. Understell inklusive gitterrist.

STØTTEBEIN RUNDT

Komplett støttebeinssett av stålrør ø 42 mm. 
Justeringsmulighet 350–1000 mm.

STØTTEBEIN FIRKANT

Komplett støttebeinssett av firkantrør KKR 60 x 60 x 3. 
Justeringsmulighet 480–1600 mm.
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REKKVERK OG TILLEGGSVALG
Weland har to forskjellige varianter av rekkverkstyper til rullestolramper. Valget av rekkverk er først   
og fremst avhengig av hvor rampen skal plasseres. Krav til barnesikkert rekkverk gjelder fra 500 mm 
høyde. For å øke sikkerheten i rampen ytterligere kan vi utstyre den med et utvalg av tilleggsutstyr.
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For økt tilgjengelighet kan rullestolrampen utstyres 
med forlenget håndløper. Håndløperen kan forlenges 
med 300 mm i begynnelsen og slutten av rampen.

FORLENGET HÅNDLØPER

Rekkverk Rundstål kan utstyres med ekstra håndløper. 
Den bidrar til å øke sikkerheten i rampen og plasseres 
under den ordinære håndløperen.

EKSTRA HÅNDLØPER

I tilfeller der rullestolrampen plasseres langs en vegg, kan  
en håndløper som plasseres på veggen være et alternativ.

HÅNDLØPER

For å skape et dekorativt og hyggelig miljø kan våre 
rullestolramper utstyres med belysning. Belysning 
fra håndløperen kan også fungere som et funksjonelt 
supplement for å lyse opp utrygge miljøer.

BELYSNING HÅNDLØPER

Rekkverk Standard er et lagerført rekkverk med stendere  
c/c 500 mm. Rekkverk Rundtstål er et barnesikkert 
 rekkverk med en maksimal åpning på 100 mm.

REKKVERK STANDARD OG RUNDTSTÅL
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PRODUSERT NÆR DEG 
– FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID
Trygghet og langsiktighet har styrket vår organisasjon. Vi investerer for fremtiden både når det 
gjelder produksjon og miljø. Disse to faktorene går alltid hånd i hånd. Vi tror på en bærekraftig,  
høyteknologisk og klimasmart utvikling som bidrar til en bedre verden for kommende generasjoner. 
Et ønske om å hele tiden forbedres og utvikles ligger dypt grunnfestet i vår natur. Gjennom nøye 
avveide investeringer kontrollerer vi vår egen produksjon og styrer  vårt grønne avtrykk for dem 
som kommer etter oss.
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PROSJEKTERING
Våre rullestolramper oppfyller gjeldende byggeforskrifter når det gjelder offentlige miljøer. I henhold til loven 
skal det i offentlige miljøer være en trappefri adkomst. Våre svenskproduserte rullestolramper bygger på en 
 enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert stål som bidrar til stabilitet og lang holdbarhet. 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 rampen brukes til? 

•  Er det for å forenkle for bevegelseshemmede,  
eller dreier det seg om materialtransport?

•  Hvilken bredde og hvilke lengder blir aktuelle for meg? 

•  Oppfyller rullestolrampens lengde minstekravet til  
helling, som er 1:15? 

•  Rullestolrampen må ha hvilerepos om høyde- 
forskjellen overstiger 1000 mm.  

•  Er det behov for et barnesikkert rekkverk i prosjektet? 

•  Kan jeg tilpasse ønskene mine til lagerførte  
dimensjoner? 

•  Til håndløperen er det mulig å få innfelt LED-belysning.

Å TENKE PÅ FØR BESTILLING 

•  Kontroller deretter at rampens lengde oppfyller  
minstekravet til helling. 

•  I tillegg til lagerført bredde på 1300 mm tilbys også 
1500 mm, som kan leveres med kort leveringstid. 

•  Kontroller eventuelle krav til barnesikring.

•  For ramper som skal brukes til for eksempel material-
transport, har vi et stort utvalg av ramper med en  
bredde på 900 mm.

 

Vi har mange års erfaring og hjelper gjerne til med 
 veiledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages   
det en egen tegning for rullestolrampen, og tegningen 
sendes til kunden for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.



La
yo

ut
: I

nd
us

tr
iR

ek
la

m
 A

B 
 | 

 T
ry

ck
: H

yl
te

 T
ry

ck
 A

B

46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no


