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Weland forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer. Kopiering forbudt.

Weland A/S 
Postboks 53 
NO-2021 Skedsmokorset

Telefon: 46 93 91 00 
Telefax: 63 86 69 71

E-post: weland@weland.no
Hjemmeside: www.weland.no Utg. 5

Gitterristprodukter
Gitterrister
Lettrister 
Profilrist
Rullestolramper 
m.m.

Trapper og rekkverk
Spiraltrapper 
Rettløpstrapper
Spesialtrapper
Rekkverk 
m.m.

Mesanin og gangbaner
Mesanin 
Gangbaner
m.m.

Platebearbeiding
Laserskjæring
Automatstansing 
Knekking
Skjærende bearbeiding
m.m.

Øvrige produkter
Fasadestiger
Profiler
Strekkmetall
Overflatebeh andling
m.m.



Velkommen  til Weland A/S
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Weland AS er et heleid datterselskap av 
det Svenske industrikonsernet Weland AB, 
og ble etablert i Norge i 1979. Weland AS 
er en salgsbedrift med 13 ansatte. Vi holdet 
til i eget bygg i Svennerudveien 34 på 
Frogner, like ved Skedsmokorset. Her 
disponerer vi ca 600 m2 kontorer og ca 
1500 m2 lager. Weland AS markedsfører, 
selger og monterer produkter fra våre 
moder og søsterbedrifter i Sverige. Hele 
Norge er vårt arbeidsfelt, og betjenes fra 
vårt kontor i Svennerudveien 34.

Vårt moderselskap Weland AB er en fam-
ilie eiet produksjonsbedrift med fabrikk 
og hovedkontor i Smålandsstenar, Sverige. 

Siden starten i 1947 har Weland AB gjen-
nomgått en kraftig ekspansjon og har i 
dag ca. 260 ansatte og disponerer et pro-
duksjonsareal på ca. 65.000 m2 og et lager 
med topp moderne automatlager med 
6300 pallplasser. Her produseres det pres-
sveisede gitterrister som siden 1960-tallet 
har utgjort ryggraden i Weland sin virk-
somhet. Her produserer vi også spiral-
trapper, samt rette trapper, rekkverk og 
utfører diverse stålarbeid. I de siste årene 
har laserskjæring og andre kompletteren-
de produksjonsmomenter på legobasis 
blitt en betydeligere del av produksjonen.

Ved våre søsterbedrifter i Sverige produ-
seres en mengde andre tilstøtende pro-
dukter som bl.a. balkonger, fasadestiger, 
gitterristmøbler, lettrister, profilrister, 
rullestolramper, leskur, avskrapnings-
matter og mye mer. Totalt har konsernet 
ca 200.000 m2 produksjons areal.

Selv om bedriften har blitt større, så er 
det den samme målsetning som tidligere 
- å være fleksible og yte samme service 
til alle våre kunder, - store som små. 

Weland A/S 
Postboks 53 
NO-2021 Skedsmokorset

Telefon: 46 93 91 00 
Telefax: 63 86 69 71

Hjemmeside: www.weland.no 
E-post: weland@weland.no

Velkommen  til Weland A/S
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Gitterrist- 
produkter

Gitterrist

Prosjektering, Terminologi, 
m.m.

Lettrist, Profilrist

Festedetaljer

Innstøpningsrammer 

Rullestolramper

Se sidene 6-83

Trapper og  
rekkverk

Spiraltrapper som  
rømningsvei eller for  
industrien

Spiraltrapper for  
interiørbruk

Rette trapper

Spesialtrapper

Trinn og reposer

Rekkverk

Se sidene 84-187

Mesanin og  
gangbane

Mesanin 

Gangbaner

Se sidene 188-201
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Balkonger

Balkonger

Se sidene 228-235

 
Utemiljø

Røykerom og miljøstasjoner/ 
ute boder

Sykkelparkering 

Resturantstakitt

Andra produkter för  
offentlig miljö

Se sidene 236-245

Plate- 
bearbeiding

Automatstansing

Knekking

Fleroperasjonsbearbeiding

Konstruksjon

Materialhåndtering 

Kontrollmåling

Laserskjæring

Plater på lager

Presisjonskapping

Etterbearbeiding av  
skjæreflater

Skjærende bearbeiding i  
X- og Y akse

Stansing, nibling og  
plateknekking

Se sidene 202-227

Øvrige  
produkter

Fasadestiger

Merking av gods

Gitterristmøbler

Strekkmetall

Profiler

Overflatebehandling

Entrématter, Kåbe Original

Bod- og lagerinnredninger

Konsernprodukter

Se sidene 246-292

5www.weland.no  |  46 93 91 00



6 www.weland.no  |  46 93 91 00



Gitterrist- 
produkter
  
Gitterrist     s. 8-51

A-rister  35 - 37
Aluminiumsrister   41
Ekstra kraftig A-rist  38
Entrèrister 25 - 31
Gangrister  12 - 17
Gitterrister, helformat 32 - 33
Grovmaskede rister   34
Kjørbare rister  18 - 21
Miljørister  42
Sklisikre rister  22 - 24
Prosjektering, terminologi m.m.  43 - 51
Rustfrie rister  39 - 40

  
Lettrist, Profilrist     s. 52-61

Lettrist  53 - 57
Profilrist  58 - 61

 
Festedetaljer     s. 62-69

Clips  66
Festedetaljer til profilrister  67
Festeskrue til lettrist   67
Komplette festedetaljer til rister 62 - 65
Separate festedetaljer til  
gitterrister/profilrister  68 - 69

 
Innstøpningsrammer     s. 70-73

Innstøpningsrammer, sammansvetsad   72
Innstøpningsrammer, lettmetall   73
Innstøpningsramme, rustfri  73
Ramhörn och längder  71

  
Rullestolramper   s. 74-83

Aluminiumsramper  82 - 83
Generelle råd for rullestolramper   80
Gitterristramper  75 - 79
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Gitterrist
Weland produserer gitterrister i tre ulike utførelser:  
pressveisede gitterrister, A-rister og miljørister. 

Hver utførelse finnes i mange dimensjoner og med mange  
ulike maskevidder, materialer og overflatebehandlinger.

Bruksområder for gitterrister
Gitterristen har mange bruksområder både innendørs 
og utendørs. Gitterristen har egenskaper som egner 
seg til bruk som for eksempel gangrister, kjørbare 
rister, entrérister, gjerder, innbruddsbeskyttelse, 
handikappramper, undertak osv.

Prosjektering
Noen spørsmålsstillinger du bør ta hensyn til ved 
prosjekteringen av gitterrister, er:

•  Bæreevne og belastning på  
gitterristen

•  I hva slags miljø skal gitterristen 
plasseres

•  I hvilken grad skal gjenstander,  
lys og væsker slippe gjennom

•  Om gitterristen trenger sklisikring

Les mer om prosjektering på side 43-51.
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Tre ulike gitterristutførelser

Pressveiset gitterrist
Weland pressveiset gitterrist produseres etter motstandssveisemetoden. 
Under høyt trykk og med høy strømstyrke sammenføyes bærestålet 
med støttestålet. Materialet varmes opp ved sveisepunktene og sveises 
sammen uten tilsetningsmateriale. Med denne metoden oppnås svei-
seskjøter helt uten slagg. Sink eller farge fester seg derfor godt til disse 
overflatene.

Denne produksjonsmetoden for den pressveisede gitterristen gir en 
sveiseskjøt i hver forbindelse mellom bære- og støttestålet. Dette gir 
svært god materialfasthet, styrke og høy bæreevne for risten.

Kantstål kan sveises langs sidene av gitterristen.

Pressveiset gitterrist lages enten av stål eller av rustfritt stål.

Avslutningsvis kan gitterristen av stål  
varmgalvaniseres for å oppnå maksimal  
beskyttelse mot rust.

Pressveiset gitterrist type H3, H6 og N6  
finnes på lager og kan leveres omgående.

A-rister
Weland A-rist er den opprinnelige gitterristtypen. A-risten består av 
flattstål som klippes i lengder for både bærestålet og støttestålet. Det 
utstansede bærestålet legges sammen med støttestålet i et rutemøns-
ter, og risten utstyres med kantstål på to sider.

A-risten lages enten av stål, rustfritt stål eller aluminium. A-risten av 
aluminium er en svært lett rist med god bæreevne.

Avslutningsvis kan risten av stål varm- 
galvaniseres for å oppnå maksimal  
beskyttelse mot rust.

A-rist type A22x22 og A33x11 finnes på  
lager og kan leveres omgående.

Miljørister
Weland har en ny serie gitterrister, med en sinktykkelse på 20 μ. Miljø-
risten er tilpasset miljøer der korrosjon ikke er et problem. Utførelsen 
er den samme som for den tradisjonelle pressveisede gitterristen.

Miljøristen har et tynnere sinklag fra begynnelsen av. Stålet varm-
galvaniseres allerede ved produksjon av bærestålet og støttestålet, i 
motsetning til den tradisjonelle pressveisede gitterristen som varm-
galvaniseres etter produksjonen. Denne fremgangsmåten innebærer 
et lavere energiforbruk ved produksjon. Konsekvensen av dette er 
mindre miljøpåvirkning, noe som er bedre for miljøet.

Miljøristen har samme bæreevne, materialfasthet  
og styrke som en tradisjonell pressveiset gitterrist.

Til tross for det tynnere sinklaget har  
miljøristen bra beskyttelse mot rust.  
Det gjelder i miljøer med mindre  
korrosjon der vær og vind ikke har  
stor innvirkning på gitterristen.

Miljørist type H6 med maske 34 x 75 mm  
finnes på lager og kan leveres omgående.
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Lagerført/bestillingsvare
Vi skiller mellom lagerførte varer (gitterrister som finnes på lager i 
ferdige formater) og bestillingsvarer (gitterrister som produseres i 
henhold til mål fra kunden).

Hvilke varianter finnes det?
Weland kan tilby gitterrister til mange ulike bruksområder. Gitter-
ristene produseres i ulike utførelser med forskjellige dimensjoner, 
maskevidder og materialer. Tabellen kan være til hjelp når du skal 
finne ut hvilken type gitterrist du bør velge. 

Type Pressveiset  
gitterrist A-rister Miljørister

Gangrister H3, H6, N6 A22x22, A33x11 H6

Kjørbare rister H3 Ekstra kraftig A-rist  

Sklisikre rister H4-T, N9-T, H9-T  
JN9-T, HN9-T

   

Entrèrister B9, N6, N9,  
AR1-25 

A22x22, A33x11 

Rullestolramper N6    

Gitterrister, helformat B9, N4, N6, N9, F4,  
H3, H4, H6,  
J9, I4, I9

   

Grovmaskede rister 
(gjerder, innbrudds- 
beskyttelse) 

I4, I9 Spesial  

Rustfrie rister H3 RF, H6 RF,  
N6 RF, N9 RF-T 

A22x22 RF,  
A33x11 RF

 

Aluminiumsrister   A22x22, A33x11  

Miljørister 
(mindre korroderende 
miljø) 

    H6

Ekstra kraftig A-rist
Ekstra kraftig A-rist er en kraftig 
rist som tåler svært store punkt-
laster og belastninger. Avstanden 
mellom bærestålet og dimensjo-
nen på disse er helt avgjørende 
for ristens bæreevne.

Entrèrister
Entrérister lages for alle tenke-
lige entréer, fra store entréer ved 
kjøpesentre til døren på et lite 
hus. Disse finnes i tre ulike utfø-
relser: pressveisede entrérister, 
entrérister type A og entrérister 
type AR1. 

s. 25-31

s. 38
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Aluminiumsrister
Weland aluminiumsrister er lette 
og stabile rister som brukes i 
miljøer der det stilles spesielle 
krav. Produseres med alumini-
umskvaliteten EN AW-5754. 

Miljørister
Pressveiset gitterrist med en 
sinktykkelse på 20 µ. Miljørister 
er tilpasset miljøer der korrosjon 
ikke er et problem. Miljørist H6 
kan leveres omgående.

A-rister
Weland A-rist, med flattstål i 
begge retninger, ser lik ut i dag 
som da vi begynte å produsere 
gitterrister. 

Maskevidden er avhengig av 
inndelinger på 11,1 mm. Altså 
11,1 – 22,2 – 33,3 – 44,4 osv.  
Høyde 20–60 mm.

Sklisikre rister
Den taggete oversiden gir ekstra 
sikkerhet mot å skli og benyttes 
derfor i miljøer der det for ek-
sempel forekommer oljesøl. Tag-
gete rister kan også være løs-
ningen utendørs ved problemer 
med snø og is.

Kjørbare rister
Vi lagerfører kjørbare rister i de 
vanligste formatene for varie-
rende belastning. Rister i spesi-
alstørrelser med andre maske-
vidder og dimensjoner produse-
res etter ønske. 

Gangrister
Vanligst er det at kundene våre 
bestiller lagerførte formattilpas-
sede rister som finnes med tre 
ulike maskevidder og risthøyder.

Rask levering og ikke noe svinn!

Rustfrie rister
Rustfrie rister finnes i to utfø-
relser. Pressveisede gitterrister 
og A-rister. Rustfrie gitterrister 
finnes i to materialkvaliteter, EN 
1.4301 og EN 1.4404.

Grovmaskede rister
Grovmaskede rister brukes til en 
rekke formål, for eksempel som 
sikkerhetsrister, grinder, inn-
bruddsbeskyttelse av forskjellig 
slag, gjerder, undertak, avskjer-
minger, espalier og skiltstativ. 
Ristene finnes med to ulike 
maskevidder. 

Gitterrister,  
helformat
Vi produserer og lagerfører press-
sveisede gitterrister i helformat. 
Gitterformatene er på 3000 x 1000, 
6000 x 1000 og 8000 x 1000 mm.

Ristene kan også leveres til-
kappede.

s. 39-40

s. 32-33

s. 12-17

s. 41

s. 34

s. 18-21

s. 42

s. 35-37

s. 22-24
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Gangrister

Lagerført gitterrist for gangtrafikk
Vanligst er det at kundene våre 
bestiller pressveisede gitterrister 
i ferdige formater fra lageret vårt. 

Weland har et stort lager med 
mange gitterristformater. Stør-
relsene er fra 300 x 1000 til 1800 
x 1000 mm med en centimeters 
intervall. Den største lengden 
er 2000 mm. Se hvilke størrelser 
som lagerføres, i tabellene for 
hver gitterristtype. 

Gangristene finnes med tre 
maskevidder. H3 har maskevid-
den 34 x 37 mm, H6 har 34 x 75 
mm, og N6 har 17 x 75 mm. 

Gangristene H3 og H6 finnes med 
risthøydene 25, 30 og 40 mm som 
lagerførte høyder. N6-gangristen 
finnes med risthøydene 25 og 30 
mm som lagerførte høyder. 

Alle lagerførte gangrister er ut-
styrt med kantstål og er overflate-
behandlet med varmgalvanise-
ring.

Gangrister type H3, H6 og N6 
kan også fås i spesialstørrelser 
(bestillingsvare) for å dekke 
spesielle spesifikasjoner og krav.

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer 
finnes tilpasset alle risthøydene 
(se side 70–73). Innstøpnings-
rammene er bygd opp av ram-
mehjørne 200 + 200 og sidestyk-
ker i lengder på 3 m som tilpas-
ses ved støping.

Pressveiset  gitterrist
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Fordeler
Gangrister fra lageret vårt er lette å håndtere. Dette 
gir rask og enkel montering. Det er bare å legge 
dem på plass. Du slipper blant annet å kappe dem 
til og å sveise på kantstål. 

Lagerførte gangrister kan leveres samme dag hvis 
du bestiller gitterristen før kl. 10.

Gangristene produseres med svært nøyaktige mål. 

Fordeler med lagerformat:
• Omgående levering av ferdige format!

• Lite svinn!

• Lett å håndtere og raskt å montere!

•  Ingen snittflater med dårlig  
overflatebehandling!

• Ingen pristillegg for kapping!

• Alle rister leveres ferdig med kantstål!

Pressveiset  gitterrist

Mål/utlegg
Ristlengde = bærestålslengden inkl. kantstål.

Spennvidden er avstanden mellom to opplag. Risten 
kan med fordel ligge over to eller flere opplag.

Ved målanvisning angis bærestålslengden som første 
mål, eks. 810 x 1000 mm.

Ristmål
Det eksakte mål på risten. Risten skal alltid være 
6-10 mm kortere enn hullmålet. Dette gjelder både 
i lengde og bredde. 

Breddemål/passbit
Gitterristens standardbredde er 1000 mm. For å 
oppnå det fulle utleggsmålet behøves ofte en passbit. 
Passbiten kappes ved nærmeste bærestål. Dermed 
får passbiten kantstål rundt hele. Alle snitt skal 
kaldgalvaniseres!

Ta målA-rister/Miljørister
A-rister og miljørister egner seg også godt som 
gangrister. Les mer om disse produktene på side 
35–37 (A-rister) og 42 (miljørister).

1000 1000 1000

Ristlengde

Ristbredde
(1000 mm standard)

Risthøyde
(25, 30 alt. 40 mm)

30
0-

18
00

X
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Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde

300 x 1000 500 x 1000 700 x 1000 900 x 1000 1100 x 1000 1300 x 1000 1500 x 1000 1700 x 1000
310 x 1000 510 x 1000 710 x 1000 910 x 1000 1110 x 1000 1310 x 1000 1510 x 1000 1710 x 1000
320 x 1000 520 x 1000 720 x 1000 920 x 1000 1120 x 1000 1320 x 1000 1520 x 1000 1720 x 1000
330 x 1000 530 x 1000 730 x 1000 930 x 1000 1130 x 1000 1330 x 1000 1530 x 1000 1730 x 1000
340 x 1000 540 x 1000 740 x 1000 940 x 1000 1140 x 1000 1340 x 1000 1540 x 1000 1740 x 1000
350 x 1000 550 x 1000 750 x 1000 950 x 1000 1150 x 1000 1350 x 1000 1550 x 1000 1750 x 1000
360 x 1000 560 x 1000 760 x 1000 960 x 1000 1160 x 1000 1360 x 1000 1560 x 1000 1760 x 1000
370 x 1000 570 x 1000 770 x 1000 970 x 1000 1170 x 1000 1370 x 1000 1570 x 1000 1770 x 1000
380 x 1000 580 x 1000 780 x 1000 980 x 1000 1180 x 1000 1380 x 1000 1580 x 1000 1780 x 1000
390 x 1000 590 x 1000 790 x 1000 990 x 1000 1190 x 1000 1390 x 1000 1590 x 1000 1790 x 1000
400 x 1000 600 x 1000 800 x 1000 1000 x 1000 1200 x 1000 1400 x 1000 1600 x 1000 1800 x 1000
410 x 1000 610 x 1000 810 x 1000 1010 x 1000 1210 x 1000 1410 x 1000 1610 x 1000 1900 x 1000
420 x 1000 620 x 1000 820 x 1000 1020 x 1000 1220 x 1000 1420 x 1000 1620 x 1000 2000 x 1000
430 x 1000 630 x 1000 830 x 1000 1030 x 1000 1230 x 1000 1430 x 1000 1630 x 1000
440 x 1000 640 x 1000 840 x 1000 1040 x 1000 1240 x 1000 1440 x 1000 1640 x 1000
450 x 1000 650 x 1000 850 x 1000 1050 x 1000 1250 x 1000 1450 x 1000 1650 x 1000
460 x 1000 660 x 1000 860 x 1000 1060 x 1000 1260 x 1000 1460 x 1000 1660 x 1000
470 x 1000 670 x 1000 870 x 1000 1070 x 1000 1270 x 1000 1470 x 1000 1670 x 1000
480 x 1000 680 x 1000 880 x 1000 1080 x 1000 1280 x 1000 1480 x 1000 1680 x 1000
490 x 1000 690 x 1000 890 x 1000 1090 x 1000 1290 x 1000 1490 x 1000 1690 x 1000

Gangrister H3  
- standardrister
Pressveiset gitterrist type H3 er den gitterristen som det selges mest 
av fra lageret vårt. 

Gangrist H3 finnes i tre lagerførte høyder, og hver høyde finnes i mange 
lagerførte formater som kan leveres omgående fra vårt lager.

Gangrister kan brukes i de fleste miljøer.

Tre lagerførte bærestålshøyder

Lagerførte formater, gangrist H3
Maskevidde: c/c 34 x 37 mm 
Risthøyde: 25, 30 och 40 mm 
Alle rister har kantstål på 25 x 2 mm 
Uthevet formater finnes bare med en bærestålshøyde på 40 mm.  
Varmforsinket.

40
 m

m
30

 m
m

25
 m

m

Tillatt spennvidde 2000 mm

Tillatt spennvidde 1500 mm

Tillatt spennvidde 1200 mm
For gangtraffik 
5 kN/m2.

For gangtraffik 
5 kN/m2.

For gangtraffik 
5 kN/m2.
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Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde

300 x 1000 500 x 1000 700 x 1000 900 x 1000 1100 x 1000 1300 x 1000 1500 x 1000 1700 x 1000
310 x 1000 510 x 1000 710 x 1000 910 x 1000 1110 x 1000 1310 x 1000 1510 x 1000 1710 x 1000
320 x 1000 520 x 1000 720 x 1000 920 x 1000 1120 x 1000 1320 x 1000 1520 x 1000 1720 x 1000
330 x 1000 530 x 1000 730 x 1000 930 x 1000 1130 x 1000 1330 x 1000 1530 x 1000 1730 x 1000
340 x 1000 540 x 1000 740 x 1000 940 x 1000 1140 x 1000 1340 x 1000 1540 x 1000 1740 x 1000
350 x 1000 550 x 1000 750 x 1000 950 x 1000 1150 x 1000 1350 x 1000 1550 x 1000 1750 x 1000
360 x 1000 560 x 1000 760 x 1000 960 x 1000 1160 x 1000 1360 x 1000 1560 x 1000 1760 x 1000
370 x 1000 570 x 1000 770 x 1000 970 x 1000 1170 x 1000 1370 x 1000 1570 x 1000 1770 x 1000
380 x 1000 580 x 1000 780 x 1000 980 x 1000 1180 x 1000 1380 x 1000 1580 x 1000 1780 x 1000
390 x 1000 590 x 1000 790 x 1000 990 x 1000 1190 x 1000 1390 x 1000 1590 x 1000 1790 x 1000
400 x 1000 600 x 1000 800 x 1000 1000 x 1000 1200 x 1000 1400 x 1000 1600 x 1000 1800 x 1000
410 x 1000 610 x 1000 810 x 1000 1010 x 1000 1210 x 1000 1410 x 1000 1610 x 1000 1900 x 1000
420 x 1000 620 x 1000 820 x 1000 1020 x 1000 1220 x 1000 1420 x 1000 1620 x 1000 2000 x 1000
430 x 1000 630 x 1000 830 x 1000 1030 x 1000 1230 x 1000 1430 x 1000 1630 x 1000
440 x 1000 640 x 1000 840 x 1000 1040 x 1000 1240 x 1000 1440 x 1000 1640 x 1000
450 x 1000 650 x 1000 850 x 1000 1050 x 1000 1250 x 1000 1450 x 1000 1650 x 1000
460 x 1000 660 x 1000 860 x 1000 1060 x 1000 1260 x 1000 1460 x 1000 1660 x 1000
470 x 1000 670 x 1000 870 x 1000 1070 x 1000 1270 x 1000 1470 x 1000 1670 x 1000
480 x 1000 680 x 1000 880 x 1000 1080 x 1000 1280 x 1000 1480 x 1000 1680 x 1000
490 x 1000 690 x 1000 890 x 1000 1090 x 1000 1290 x 1000 1490 x 1000 1690 x 1000

Gangrister H6  
- noe lettere rist
Pressveiset gitterrist type H6 er en rist med samme bæreevne som H3, 
men med noe lengre avstand mellom støttestålet. Denne gangristen er 
derfor noe lettere.

Gangrist H6 finnes i tre lagerførte høyder, og hver høyde finnes i mange 
lagerførte formater som kan leveres omgående fra lageret vårt. 

Tre lagerførte bærestålshøyder

Lagerførte formater, gangrist H6
Maskevidde: c/c 34 x 75 mm 
Risthøyde: 25, 30 och 40 mm 
Alle rister har kantstål på 25 x 2 mm 
Uthevet formater finnes bare med en bærestålshøyde på 40 mm.  
Varmforsinket.

40
 m

m
30

 m
m

25
 m

m

Tillatt spennvidde 2000 mm

Tillatt spennvidde 1500 mm

Tillatt spennvidde 1200 mm
For gangtraffik 
5 kN/m2.

For gangtraffik 
5 kN/m2.

For gangtraffik 
5 kN/m2.
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Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde 

500 x 1000 900 x 1000 1290 x 500

590 x 1000 990 x 1000 1290 x 883

600 x 1000 1000 x 1000 1290 x 1000

690 x 1000 1090 x 1000 1300 x 1000

700 x 1000 1100 x 1000 1400 x 1000

790 x 1000 1100 x 1100 1500 x 500

800 x 1000 1190 x 1000 1500 x 1000

890 x 500 1200 x 1000

890 x 883

890 x 1000

Lengde x bredde Lengde x bredde Lengde x bredde 

500 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000

600 x 1000 1100 x 1000 1600 x 1000

700 x 1000 1200 x 1000 1700 x 1000

800 x 1000 1300 x 1000

900 x 1000 1400 x 1000

Gangrister N6  
- tettere maskevidde  
for spesielle krav
Denne risten er ”kulesikker” noe som betyr at en kule på 20 mm ikke 
skal falle igjennom risten.

ihht NS-EN ISO 14122-2.

Gangrist N6 finnes i to lagerførte høyder, og hver høyde finnes i mange 
lagerførte formater som kan leveres omgående fra vårt lager.

To lagerførte bærestålshøyder

Lagerførte formater, gangrist N6
Maskevidde: c/c 17 x 75 mm 
Risthøyde: 25 og 30 mm 
Alle rister har kantstål på 25 x 2 mm 
Varmforsinket.

Bærestålshøyde 25 mm Bærestålshøyde 30 mm

30
 m

m
25

 m
m

Ø 20 mm

Tillatt spennvidde 1600 mm

Tillatt spennvidde 1300 mm
For gangtraffik 
5 kN/m2.

For gangtraffik 
5 kN/m2.
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Kjørbare rister

Lagerført kjørbar gitterrist
Vi lagerfører kjørbare rister i de 
vanligste formatene for varie-
rende belastning. Se lagerførte 
formater i tabellen. 

Lagerførte kjørbare rister kan 
leveres omgående, noe som gir 
enkel prosjektering og lett hånd-
tering av gitterristen for deg.

H3 kjørbar gitterrist finnes med 
bærestålshøyder fra 35 til 80 mm 
for å oppfylle dine belastnings-
krav. 

Den kjørbare gitterristen finnes 
med to ristbredder, 700 og 1000 
mm, med varierende ristlengder. 
Maskevidden er c/c 33 x 37 mm 
(H3).

Alle lagerførte kjørbare rister er 
utstyrt med kantstål, og hele git-
terristen er overflatebehandlet 
med varmgalvanisering.

Kjørbare rister type H3 kan  
også fås i spesialstørrelser  
(bestillingsvare) for å dekke  
spesielle spesifikasjoner  
og krav.

Pressveiset  gitterrist
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Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset alle 
risthøydene (se side 70–73). Innstøpningsrammene 
er bygd opp av rammehjørne 200 + 200 og sidestyk-
ker i lengder på 3 m som tilpasses ved støping.

Fordeler
Kjørbare rister fra lageret vårt er lette å håndtere. 
Dette gir rask og enkel montering. Det er bare å 
legge dem på plass. Du slipper blant annet å kappe 
dem til og å sveise på kantstål. 

Lagerførte kjørbare rister kan leveres samme dag 
hvis du bestiller gitterristen før kl. 10.

De kjørbare ristene produseres med svært nøyaktige 
mål. 

Fordeler med lagerformat:
• Omgående levering av ferdige format!

• Alle rister leveres ferdig med kantstål!

• Lett å håndtere og raskt å montere!

•  Ingen snittflater med dårlig  
overflatebehandling!

• Ingen pristillegg for kapping!

• Lite svinn!

Pressveiset  gitterrist

Mål/utlegg
Ristlengde = bærestålslengden inkl. kantstål.

Spennvidden er avstanden mellom to opplag. Risten 
kan med fordel ligge over to eller flere opplag.

Ved målanvisning angis bærestålslengden som første 
mål, eks. 810 x 1000 mm.

Ristmål
Det eksakte mål på risten. Risten skal alltid være 
6-10 mm kortere enn hullmålet. Dette gjelder både 
i lengde og bredde. 

Breddemål/passbit
Gitterristens standardbredde er 1000 mm. For å 
oppnå det fulle utleggsmålet behøves ofte en pass-
bit. Passbiten kappes ved nærmeste bærestål. Der-
med får passbiten kantstål rundt hele. Alle snitt 
skal kaldgalvaniseres!

Ta mål

Ekstra kraftig A-rist
Ekstra kraftig A-rist er et godt alternativ til den 
pressveisede kjørbare gitterristen. Denne risten 
tåler svært store punktlaster. Les mer om dette 
produktet på side 38 (A-rist).

1000 1000 1000

Ristlengde

Ristbredde
700 alt. 1000 mm

Risthøyde
35 til 80 mm

30
0-

18
00

X

19www.weland.no  |  46 93 91 00



Trucktrafikk med massive hjul
Trykkflate: 200 x 200 mm.  Valgfri kjøreretning.

Trucktrafikk med luftgummihjul 
Trykkflate: 200 x 200.  Valgfri kjøreretning.

Personbiler maks. 3 tonn
Last: 10 kN per hjul.  Trykkflate: 100 x 100 mm.  Valgfri kjøreretning.

Tyngre lastebiler (Allmenn trafikk)
Last: 105 kN per hjul.  Trykkflate: 600 x 200 mm.

Kjøretøy med totalvekt mellom 3 og 16 tonn
Last: 45 kN per hjul.  Trykkflate: 200 x 200 mm.  Valgfri kjøreretning.

A
Kjøreretning i  

 lengderetning med 
bærestålet

B
Kjøreretning 

vinkelrett mot 
bærestålet.

Maskevidde  
c/c 33 x 37 mm

Truck- 
klasse

Last  
per hjul 

(kN)

Truckens  
nettovekt 

(tonn)

Løfte- 
kapasitet  

(tonn) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

FL1 18 2,1 1,0 Rist 1 3 5 8 11 14 17 19 22 24

FL2 28 3,1 1,5 Rist 2 3 6 8 11 14 18 19 22 24

FL3 44 4,4 2,5 Rist 4 6 9 12 16 18 21 23 25

FL4 63 6,0 4,0 Rist 7 10 13

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Rist 2 4 6 8 11 14 17 19 22 24

Truck- 
klasse

Last  
per hjul 

(kN)

Truckens  
nettovekt 

(tonn)

Løfte- 
kapasitet  

(tonn) 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

FL1 26 2,1 1,0 Rist 2 3 6 8 11 14 17 19 22 24

FL2 40 3,1 1,5 Rist 2 4 6 8 12 15 18 20 23 25

FL3 63 4,4 2,5 Rist 7 10 13

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Kjøreretning A. Langs med bærestål. Rist 2 4 6 9 12 15 18 20 23 25

Kjøreretning B. Vinkelrett mot bærestål. Rist 2 4 7 10 13

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Rist 2 4 6 9 12 16 18 21 23 25

Lysåpning (mm) 

Lysåpning (mm) 

Lysåpning (mm) 

Lysåpning (mm) 

Lysåpning (mm) 

Finn riktig rist i vårt lagerførte sortiment
Tabellene under inneholder eksempler på ulike belastningstilfeller med  
motorkjøretøy. Verdiene som angis, er beregnet i henhold til Eurocode.

Maks. tillatt spennvidde for kjørbare rister
Trykkflatens størrelse og kjøreretningen er avgjørende  
for fastsettelse av risttype og dimensjon.

Welands prosjekteringskontor hjelper deg gjerne om du  
trenger råd eller har spørsmål om dimensjonering. Det  
finnes også mer informasjon på siden terminologi gitterrist.

Vær oppmerksom på at det for tyngre lastebiler finnes to  
tabeller avhengig av hvilken kjøreretning man skal ha  
(se illustrasjon til høyre). Ristlengde

Lysåpning/ 

    spennvidde

20 www.weland.no  |  46 93 91 00



Eksempel på bruk 
av tabellene
Behovet er en rist som tåler tyngre 
lastebiler, og en lysåpning på 
600 mm.

Kjøreretningen skal være langs 
med bærestålet.

Se tabellen på side 20. Tyngre 
lastebiler. Finn lysåpning 600 mm 
og kjøreretning A.

Du får da se at rist nr. 9 anbefales.

Finn rist nr. 9 i tabellen under 
– det finnes informasjon om be-
skrivelse, ristformat og mål for 
egnet innstøpningsramme.

Rist Nr. Lysåpning  
(mm) Beskrivelse

Ristformat 
Bredde x Lengde x Høyde 

(mm)
Art. nr. Vekt

(kg/stk)

Dimensjon 
innstøpningsramme 

(mm)

1 300 H3 35/3 360 x 1000 x 35 3530361001 12,1 L-40 x 40 x 3

2 300 H3 50/3 390 x 1000 x 50 5030391001 18,0 L-55 x 55 x 3

3 400 H3 40/3 470 x 1000 x 40 4030471001 17,4 L-45 x 45 x 3

4 400 H3 50/4 490 x 1000 x 50 5040491001 30,3 L-55 x 55 x 3

5 500 H3 45/3 580 x 1000 x 45 4530581001 23,0 L-50 x 50 x 3

6 500 H3 50/4 590 x 1000 x 50 5040591001 36,0 L-55 x 55 x 3

7 500 H3 60/4 615 x 1000 x 60 60406151001 44,0 L-65 x 65 x 3

8 600 H3 50/4 690 x 1000 x 50 5040691001 41,7 L-55 x 55 x 3

9 600 H3 60/4 715 x 1000 x 60 60407151001 50,7 L-65 x 65 x 3

10 600 H3 70/4 735 x 700 x 70 70407350701 42,9 L-75 x 75 x 3

11 700 H3 50/4 790 x 1000 x 50 5040791001 47,4 L-55 x 55 x 3

12 700 H3 60/4 815 x 1000 x 60 60408151001 57,4 L-65 x 65 x 3

13 700 H3 80/4 850 x 700 x 80 8040850701 55,5 L-85 x 85 x 3

14 800 H3 50/4 890 x 1000 x 50 5040891001 53,1 L-55 x 55 x 3

15 800 H3 60/4 915 x 1000 x 60 60409151001 64,1 L-65 x 65 x 3

16 800 H3 70/4 935 x 700 x 70 70409350701 53,7 L-75 x 75 x 3

17 900 H3 50/4 990 x 1000 x 50 5040991001 58,8 L-55 x 55 x 3

18 900 H3 80/4 1054 x 700 x 80 80410540701 67,9 L-85 x 85 x 3

19 1000 H3 60/4 1114 x 1000 x 60 60411141001 77,5 L-65 x 65 x 3

20 1000 H3 70/4 1135 x 700 x 70 70411350701 64,5 L-75 x 75 x 3

21 1000 H3 80/4 1150 x 700 x 80 8041150701 73,8 L-85 x 85 x 3

22 1100 H3 60/4 1215 x 1000 x 60 60412151001 84,2 L-65 x 65 x 3

23 1100 H3 80/4 1250 x 700 x 80 80412500701 79,9 L-85 x 85 x 3

24 1200 H3 60/4 1315 x 1000 x 60 60413151001 90,9 L-65 x 65 x 3

25 1200 H3 80/4 1350 x 700 x 80 80413500701 86,0 L-85 x 85 x 3

For opplysninger om belastningsverdier, se Weland sin hjemmeside  
www.weland.no Eller kontakt vår salgsavdeling.
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Sklisikre rister 

Tagget utførelse  
– ekstra sklisikre rister
Vi lager pressveisede gitterrister med en taggete 
overside (sklisikre rister). Den taggede oversiden 
på gitterristen gir ekstra sklisikring i miljøer der 
det for eksempel forekommer oljesøl. Taggete rister 
kan også være løsningen utendørs ved problemer 
med snø og is.

De sklisikre gitterristene HN9-T og JN9-T finnes 
også med rundtstål. Annethvert bærestål er erstat-
tet med rundtstål. Vekten holdes nede, og kravet om 
en maksimal maskevidde på 15 mm er tatt hensyn 
til. Disse ristene er spesielt egnet for offshoreindu-
strien.

Sklisikre rister finnes med bærestålshøyder fra 25 
til 50 mm for å oppfylle dine belastningskrav. 

Sklisikre rister fås i spesialstørrelser  
(bestillingsvare) for å dekke dine spesielle  
spesifikasjoner, krav og ønsker. 

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset 
alle risthøydene (se side 70–73).

Pressveiset  gitterrist
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H4-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art. nr.
ubeh.

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

25/2 33 x 50 25 HS04252 14,6 15,7

25/3 33 x 50 25 HS04253 20,6 21,6

30/3 33 x 50 30 HS04303 24,1 25,3

35/3 33 x 50 35 HS04353 27,6 29,0

40/3 33 x 50 40 HS04403 31,2 32,7

N9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art. nr.
ubeh.

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

25/3 17 x 100 25 NS09253 37,1 39,0

30/3 17 x 100 30 NS09303 44,0 46,2

Sklisikre rister 

Sklisikker rist type H4-T
H4-T lages av pressveiset gitterrist med en maske-
vidde på c/c 33 x 50 mm. Bærestålshøyder på lager 
er 25, 30, 35 og 40 mm. Standardbredden er 1000 mm. 

H4-T leveres også med andre bærestålshøyder og 
som bestillingsvare.

Sklisikker rist type N9-T
N9-T lages av pressveiset gitterrist med en maske-
vidde på c/c 17 x 100 mm. Bærestålshøyder på lager 
er 25 og 30 mm. Standardbredden er 1000 mm. 

N9-T leveres også med andre bærestålshøyder og 
som bestillingsvare.

Sklisikker rist type H9-T
H9-T lages av pressveiset gitterrist med en maske-
vidde på c/c 33 x 100 mm. Bærestålshøyder på lager 
er 25 og 30 mm. 

H9-T leveres også med andre bærestålshøyder og 
som bestillingsvare.

H9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art. nr.
ubeh.

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

25/3 33 x 100 25 HS09253 20,1 21,2

A

A

A

B

B

B

C

C

C
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Sklisikker rist type HN9-T
HN9-T lages av pressveiset gitterrist med maske-
vidde på c/c 35 x 100 mm (AxB) og maskeåpning på 
13 x 92 mm (DxE). Annethvert bærestål er erstattet 
med rundtstål. Vekten holdes nede, og kravet om en 
maksimal maskevidde på 15 mm er tatt hensyn til. 
Bærestålshøyden på lager er 25 mm. 

HN9-T leveres også med andre bærestålshøyder 
som bestillingsvare.

Sklisikker rist type JN9-T
JN9-T lages av pressveiset gitterrist med maske-
vidde på c/c 41 x 100 mm (AxB) og maskeåpning på 
15 x 92 mm (DxE). Annethvert bærestål er erstattet 
med rundtstål. Vekten holdes nede, og kravet om en 
maksimal maskevidde på 15 mm er tatt hensyn til. 
Bærestålshøyder på lager er 25, 30, 35 og 50 mm.  

JN9-T leveres også med andre bærestålshøyder 
som bestillingsvare.

JN9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art. nr.
ubeh.

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

25/5 41 x 100 25 JNS09255 33,7 35,4

30/5 41 x 100 30 JNS09305 38,5 40,4

35/5 41 x 100 35 JNS09355 43,3 45,4

50/5 41 x 100 50 JNS09505 57,6 60,5

HN9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art. nr.
ubeh.

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

25/3 35 x 100 25 HNS09253 23,3 24,5

A A

B B
E E

C C

D D
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Entrèrister 

Lagerførte og  
spesialtilpassede entrérister
Weland lager entrérister for alle tenkelige entréer, fra store entréer 
ved kjøpesentre til døren på et lite hus. 

Entrérister lages i tre ulike utførelser. De tre utførelsene er pressvei-
sede entrérister, entrérister type A og entrérister type AR1.

Lagerførte entrérister kan leveres omgående, noe som gir enkel pro-
sjektering og lett håndtering for deg. Weland lager også spesialtilpas-
sede entrérister i henhold til dine ønsker.

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset alle entréristene (se 
side 70–73).

Entrérister, pressveisede
Pressveisede entrérister har samme konstruksjon som den vanlige 
pressveisede gitterristen. Forskjellen mellom ristene er at entrérister 
har en tettere maskevidde (se tabell). 

Weland pressveiset gitterrist type B9, N6 og N9 er tre utførelser som 
brukes.

Ristene finnes med høyder fra 20 til 50 mm. 

Ristene leveres som standard i en varmgalvanisert utførelse.

Entréristen Type B9, N6 og N9
B9 og N9 er bestillingsvarer og produseres spesialtilpasset etter dine 
ønsker. Entréristene utstyres med kantstål i samme høyde som bære-
stålet. N6 finnes lagerført i 25 mm og 30 mm høyde, se s 16.

Type Bærestålshøyde 
(mm)

Maskevidde 
c/c (mm)

Maks.  
spennvidde (mm) Art. nr. Vekt  

(kg/m2)

B9 20 12 x 100 1400 BD092031 41,7

B9 25 12 x 100 1600 BD092531 51,5

N6 20 17 x 75 1000 ND062021 20,3

N6 25 17 x 75 1400 ND062521 25,1

N6 30 17 x 75 1600 ND063021 29,8

N9 20 16 x 100 1200 ND092031 29,7

N9 25 16 x 100 1600 ND092531 36,7

N9 30 16 x 100 1800 ND093031 43,7

N9 35 16 x 100 2200 ND093531 53,5

N9 40 16 x 100 2400 ND094031 60,7

N9 50 16 x 100 ND095031 75,0
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Entrèrister med  
kantstål av L–Profil
Entréristene er laget av pressveiset gitterrist (N6) 
med kantstål med L-profil. Profilen har dimensjon-
ene 35 x 20 x 3 mm. Entréristene finnes i lagerførte 
størrelser som vist under. Varm- 
galvanisert utførelse.

Til entréristen finnes egnet inn- 
støpningsramme av L-stål  
(40 x 25 mm) med innstøpnings- 
klør. Varmgalvanisert utførelse.  
Se mer på side 72.

Lagerførte entrérister type N6
Maskevidde c/c 17 x 75 mm. 
Høyde 20 mm.

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 x 315 1670503221 5,4

600 x 315 1670603221 6,3

700 x 315 1670703221 7,2

1000 x 486 1671004861 14,8
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Entrèrister Type A 
Entrérist type A22x22 og A33x11 finnes på lager 
og kan leveres omgående. I tillegg til de lagerførte 
entréristene kan Weland lage entrérister type A i 
henhold til dine behov og ønsker.

A22x22 og A33x11 passer i alle entréer der man 
vil ha en nærmest selvhåndterende oppsamlings-
funksjon av skitt i en dypere forsenkning.

Entréristen er bygd opp av flattstål i begge retninger. 
Maskeviddene som brukes, er c/c 22 x 22 og 33 x 11 
mm med en risthøyde på 25 mm.

Varmgalvanisert utførelse.

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset 
alle entréristene (se side 70–73).
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Lagerført type A22x22
Lagerføres i flere størrelser og  
kan også fås i spesialstørrelser.
Maskevidde c/c 22 x 22 mm. 
Høyde 25 mm. 
Kantstål 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 600 AD222225203060 5,5
400 x 600 AD222225204060 7,1
400 x 700 AD222225204070 8,2
500 x 700 AD222225205070 10,1
500 x 800 AD222225205080 11,5
500 x 900 AD222225205090 12,9

500 x 1000 AD222225205100 14,4
600 x 800 AD222225206080 13,6
600 x 900 AD222225206090 15,3

600 x 1000 AD222225206100 17,0
600 x 1200 AD222225206120 20,4
700 x 900 AD222225207090 17,7

700 x 1000 AD222225207100 19,6
700 x 1200 AD222225207120 23,5
800 x 1000 AD222225208100 22,2
800 x 1200 AD222225208120 26,7

1000 x 1000 AD222225210100 27,5
1000 x 1200 AD222225210120 33,0

Lagerført type A33x11
Lagerføres i flere størrelser og  
kan også fås i spesialstørrelser.
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Høyde 25 mm. 
Kantstål 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 600 AD331125203060 5,7
400 x 600 AD331125204060 7,4
400 x 700 AD331125204070 8,6
500 x 700 AD331125205070 10,5
500 x 800 AD331125205080 12,0
500 x 900 AD331125205090 13,5

500 x 1000 AD331125205100 15,0
600 x 800 AD331125206080 14,2
600 x 900 AD331125206090 16,0

600 x 1000 AD331125206100 17,8
600 x 1200 AD331125206120 21,3
700 x 900 AD331125207090 18,5

700 x 1000 AD331125207100 20,5
700 x 1200 AD331125207120 24,6
800 x 1000 AD331125208100 23,3
800 x 1200 AD331125208120 27,9
1000 x 500 N93010051 15,0
1000 x 600 N93010061 17,8
1000 x 700 N93010071 20,8
1000 x 800 N93010081 23,8
1000 x 900 N93010091 26,8

1000 x 1000 AD331125210100 29,8
1000 x 1200 AD331125210120 34,5
1000 x 1500 N93010151 44,7
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AR1-25
Entréristen lagerføres i størrelser som angitt under.
Maskevidde 59 x 5 mm (fri åpning) 
Bærestål 25 x 3 mm 
Kantstål 25 x 3 mm 
Rundtstål Ø4 mm

AR1-25 – med skrapelist
Entrérist med skrapelist av stansede stålprofiler.  
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i  
spesialstørrelser.
Maskevidde 43 x 5 mm (fri åpning) 
Bærestål 25 x 3 mm 
Kantstål 25 x 3 mm 
Rundtstål Ø4 mm

AR1-25 - med sklisikringslist
Entrérist med sklisikringslist av riflet gummi.  
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i  
spesialstørrelser.
Maskevidde 43 x 5 mm (fri åpning) 
Bærestål 25 x 3 mm 
Kantstål 25 x 3 mm 
Rundtstål Ø4 mm

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 600 AR0125303060 4,9

350 x 600 AR0125303560 5,7

400 x 600 AR0125304060 6,5

400 x 700 AR0125304070 7,6

500 x 700 AR0125305070 9,5

500 x 800 AR0125305080 10,8

500 x 900 AR0125305090 12,2

600 x 800 AR0125306080 13,0

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

490 x 790 AR0125349791 8,5

490 x 990 AR0125349991 10,7

590 x 790 AR0125359791 10,3

590 x 990 AR0125359991 12,9

790 x 990 AR0125379991 17,2

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

490 x 790 AR0125349792 9,3

490 x 990 AR0125349992 11,6

590 x 790 AR0125359792 11,2

590 x 990 AR0125359992 14,0

790 x 990 AR0125379992 18,8

Entrèrister Type AR1
Fribærende entrérister i varmgalvanisert stål. Passer 
i alle entréer der man vil ha en nærmest selvhånd-
terende oppsamlingsfunksjon av skitt i en dypere 
forsenkning.

Entréristen er bygd opp av 3 mm flattstål i begge 
retninger og Ø 4 mm rundtstål som gir et finmasket 
mønster, maskevidde - se aktuell tabell. 

AR1-rister lagerføres i tre ulike utførelser i henhold 
til tabeller. Rister med skrapelist og sklisikringsrist 
kan også fås i spesialstørrelser.

Varmgalvanisert utførelse.

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes tilpasset alle 
entréristene (se side 70–73).

= Lagerført
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Entrèrister med  
justerbare ben
Entrérister type A33x11 er bygd opp av flattstål i 
begge retninger med 50 mm dypt kantstål rundt. 

Leveres med eller uten justerbare ben, som finnes i 
to lengder.

Lagerføres i tre størrelser som kan leveres omgå-
ende fra lageret vårt. 

Varmgalvanisert utførelse.

Lagerførte entrérister med justerbare ben
Inklusive fire justerbare ben. Benhøyder på 110 til 160 og  
135 til 210 mm. 
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Høyde 25 mm. 
Kantstål 50 x 5 mm.

Lagerførte entrérister uten justerbare ben
Eksklusive justerbare ben. 
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Høyde 25 mm. 
Kantstål 50 x 5 mm.

Lagerførte ben 

Benhøyde  
(mm)

Størrelse  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

110-160 500 x 1000 167A0501011 19,2

135-210 500 x 1000 167A0501021 19,7

110-160 700 x 1000 167A0701011 24,2

135-210 700 x 1000 167A0701021 24,7

110-160 1000 x 1000 167A1001011 33,2

135-210 1000 x 1000 167A1001021 33,7

Beskrivelse Benhøyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

For hjørnemontasje 110-160 165111611 0,92

For hjørnemontasje 135-210 165132111 1,1

For sidemontasje 110-160 165111621 0,81

For sidemontasje 135-210 165132121 0,98

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 x 1000 167A0501001 15,0

700 x 1000 167A0701001 20,0

1000 x 1000 167A1001001 29,0

Alt. 1 110-160 mm
Alt. 2 135-210 mm

Justerbare ben
Justerbare ben finnes i to ulike lengder, og hver 
lengde finnes for hjørne- eller sidemontering. Bena 
finnes på vårt lager og kan leveres omgående.

Varmgalvanisert utførelse.
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Fotskrape med tre børster

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

Gitterristformat  
kan variere 

11239 9,0

Fotskrape
En robust fotskrape der det trengs bedre rengjøring 
av skitne sko. Praktisk for eksempel ved et idretts-
anlegg, en golfklubb, en stall osv. 

Fotskrapen har tre børster montert på gitterrist.  

Varmgalvanisert utførelse.

Entrématter med  
gummilameller
Weland lagerfører også Kåbe Originalmatte. 

Kåbe Originalmatte passer svært godt til  
entrérister fra Weland. Ved å kombinere  
produktene får du en effektiv løsning  
for å håndtere skitt fra gaten.

Les mer om Kåbe Originalmatte  
på side 276–279.
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Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bære- 
stål 

(mm) 
C

Gods-
tykkelse 
Bærestål 

(mm)

Ristformat 
Lengde x Bredde

(mm)

Kant- 
stål 

(mm)
Art. nr.

Vekt  
FZV 

(kg/stk)

H3 25/3 34 x 37 25 3 3000 x 1000 25 x 2 2533001001 63,9

H3 30/3 34 x 37 30 3 3000 x 1000 25 x 2 3033001001 74,8

H3 40/3 34 x 37 40 3 3000 x 1000 25 x 2 4023001001 101,4

H3 25/3 34 x 37 25 3 6000 x 1000 uten 2536001001 126,0

H3 30/3 34 x 37 30 3 6000 x 1000 uten 3036001001 145,0

H3 40/3 34 x 37 40 3 6000 x 1000 uten 4026001001 198,0

H6 25/3 33 x 75 25 3 3000 x 1000 uten HD06312531 66,0

H6 30/3 33 x 75 30 3 3000 x 1000 uten HD06313031 75,0

H6 25/3 33 x 75 25 3 6000 x 1000 uten HD06612531 132,0

H6 30/3 33 x 75 30 3 6000 x 1000 uten HD06613031 146,0

H6 35/3 33 x 75 35 3 6000 x 1000 uten HD06613531 174,0

H6 40/3 33 x 75 40 3 6000 x 1000 uten HD06614031 198,0

N6 25/2 17 x 75 25 2 6000 x 1000 uten N2526001001 150,0

N6 30/2 17 x 75 30 2 6000 x 1000 uten N3026001001 179,0

Lagerført gitterrist i helformat
Varmgalvanisert utførelse.

Weland produserer ulike typer pressveisede gitterrister i helformat. 

Helformatene som finnes, er 3 x 1, 6 x 1 alternativt 8 x 1 meter med 
varierende maskevidder og bærestålshøyder.

Noen av disse lagerføres dessuten, slik at de raskt kan leveres direkte 
fra lageret vårt. Disse ristene kan også leveres tilkappet etter ønske, 
også da med kort leveringstid. 

Gitterrister, helformat

A

B

C

Lagerført gitterrist, helformat
Lagerført format i henhold til tabell. 

Gitterristen kan leveres omgående.
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Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Godstykkelse  
Bærestål 

(mm)

B9 12 x 100 20 3

B9 12 x 100 25 3

N4 17 x 50 25 2

N4 17 x 50 30 2

N6 17 x 75 20 2

N6 17 x 75 25 2

N6 17 x 75 30 2

N9 17 x 100 20 3

N9 17 x 100 25 3

N9 17 x 100 30 3

N9 16 x 100 35 3

N9 16 x 100 40 3

N9 16 x 100 50 3

N9-T 17 x 100 25 3

N9-T 17 x 100 30 3

F4 25 x 50 80 5

Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Godstykkelse  
Bærestål 

(mm)

H3 33 x 37 20 2 alt. 3

H3 33 x 37 25 2 alt. 3

H3 33 x 37 30 2 alt. 3

H3 33 x 37 35 3

H3 33 x 37 40 2 alt. 3

H3 33 x 37 45 3

H3 33 x 37 50 3 alt. 4

H3 33 x 37 60 4

H3 33 x 37 70 4

H3 33 x 37 80 4

H4 33 x 50 20 3

H4-T 33 x 50 25 2 alt. 3

H4-T 33 x 50 30 3

H4-T 33 x 50 35 3

H4-T 33 x 50 40 3

H6 33 x 75 20 3

H6 33 x 75 25 2 alt. 3

H6 33 x 75 30 2 alt. 3

H6 33 x 75 35 3

H6 33 x 75 40 2 alt. 3

H9-T 33 x 100 25 3

HN9-T 35 x 100 25 3

J9 41 x 100 20 3

JN9-T 41 x 100 25 5

JN9-T 41 x 100 30 5

JN9-T 41 x 100 35 5

JN9-T 41 x 100 50 5

I4 68 x 50 20 2

I9 100 x 100 25 3

Standardprodusert  
pressveiset gitterrist
Weland produserer som standard pressveisede git-
terrister i henhold til typebeskrivelsene og maske-
viddene under. Gitterristene leveres ubehandlede 
eller varmgalvaniserte.

Andre maskevidder og bæreståldimensjoner kan 
produseres på bestilling.

Du finner mer informasjon om de enkelte ristene i helformat på vår hjemmeside www.weland.no.
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Grovmaskede rister

Weland grovmaskede pressveisede rister I4 og I9 
brukes til en rekke formål, for eksempel som sikker-
hetsrister, grinder, innbruddsbeskyttelse av forsk-
jellig slag, gjerder, undertak, avskjerminger, espa-
lier og skiltstativ.

Ristene finnes med to ulike maskevidder. Ulike 
størrelser produseres i henhold til spesifikasjoner, 
krav og ønsker, og ristene er bestillingsvare. 

Ristene leveres som standard varmgalvaniserte, men 
de kan også pulverlakkeres.

A
B

C

Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Vekt 
(kg/m²) 
Ubeh.

Vekt 
(kg/m²) 

FZV

I4 68 x 50 20/2 7,5 8,1

I9 100 x 100 25/3 8,8 9,3

Grovmaskede rister, bestillingsvare
Varmforsinket.
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A-rister

A-rister

Weland A-rister ser  
akkurat slik ut i dag  
som når vi begynte med  
gitterrister for 50 år siden.

A-risten består av flattstål  
som klippes i lengder for både  
bærestålet og støttestålet. Det utstansede bærestå-
let legges sammen med støttestålet i et rutemønster, 
og risten utstyres med kantstål på to sider.

A-risten lages enten av stål, rustfritt stål eller alu-
minium. A-risten av aluminium er en svært lett rist 
med god bæreevne – se mer på side 41.

A-risten av stål kan varmgalvaniseres for å oppnå 
maksimal beskyttelse mot rust.

A-rist dimensjoner/belastninger
Avstanden mellom bærestålet og dimensjonen på 
dette er helt avgjørende for ristens bæreevne. Som 
standard produseres Weland A-rist med en bære-
stålshøyde fra 20 til 60 mm og tilpasses de fleste 
belastningstyper.

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer  
finnes tilpasset A-ristene  
– se side 70-73.

Overflatebehandling
Weland A-rist leveres varmforsinket i h.t. NS-EN 
ISO 1461.

Vi kan også tilby andre overflatebehandlinger, for 
eksempel malt, eloksert m.m. 

Les mer om overflatebehandling på side 272–275.
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Maskevidde A-rist
Som standard produseres Weland A-rist med mas-
kevidde 22x22 mm og 33x11 mm. Andre maskevid-
der kan lages på bestilling, men med visse begrens-
ninger.

Avstanden mellom bærestålet:   
Dette er i prinsippet valgfritt, men bør ikke over-
stige 100 mm.

Avstanden mellom støttestålet: 
Dette målet er avhengig av inndelinger på 11,1 mm. 
Altså 11,1- 22,2 - 33,3 - 44,4 mm osv.

Weland A-rister har alltid kantstål på 20 x 3 mm 
ved bærestål 20 mm og 25 x 2 mm ved annet bære-
stål.

Kontakt Weland hvis du trenger hjelp og råd ved di-
mensjonering.

c/c mål mellom støttestålet 
velges med inndelinger på  

c/c 11,1 mm. Altså  
11,1 – 22,2 – 33,3 osv. Avstanden mellom 

bærestålet kan  
velges fritt.
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For opplysninger om  
belastningsverdier, se Weland sin  

hjemmeside www.weland.no  
Eller kontakt vår salgsavdeling.

Maskevidder og vekt, A-rister

Gitterrist  
Type

Maskevidde  
A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)
Kantstål

Vekt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vekt  
FZV  

(kg/m2)

A22x22 22 x 22 20/2 20 x 3 20,0 22,0

A22x22 22 x 22 25/2 25 x 2 24,0 26,0

A22x22 22 x 22 30/2 25 x 2 27,0 29,0

A22x22 22 x 22 40/2 25 x 2 34,0 36,0

A22x22 22 x 22 50/2 25 x 2 41,0 43,0

A33x11 33 x 11 20/2 20 x 3 23,0 25,0

A33x11 33 x 11 25/2 20 x 3 25,0 27,0

A33x11 33 x 11 30/2 25 x 2 27,0 30,0

A33x11 33 x 11 40/2 25 x 2 32,0 34,0

A33x11 33 x 11 50/2 25 x 2 37,0 38,0

A

B C

Bærestål

Kantstål

Støttestål
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Lagerført type A22x22
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i spesialstørrelser.
Maskevidde c/c 22 x 22 mm. Høyde 25 mm. Kantstål 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 600 AD222225203060 5,5

400 x 600 AD222225204060 7,1

400 x 700 AD222225204070 8,2

500 x 700 AD222225205070 10,1

500 x 800 AD222225205080 11,5

500 x 900 AD222225205090 12,9

500 x 1000 AD222225205100 14,4

600 x 800 AD222225206080 13,6

600 x 900 AD222225206090 15,3

600 x 1000 AD222225206100 17,0

600 x 1200 AD222225206120 20,4

700 x 900 AD222225207090 17,7

700 x 1000 AD222225207100 19,6

700 x 1200 AD222225207120 23,5

800 x 1000 AD222225208100 22,2

800 x 1200 AD222225208120 26,7

1000 x 1000 AD222225210100 27,5

1000 x 1200 AD222225210120 33,0

Lagerført type A33x11
Lagerføres i flere størrelser og kan også fås i spesialstørrelser.
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. Høyde 25 mm. Kantstål 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 600 AD331125203060 5,7

400 x 600 AD331125204060 7,4

400 x 700 AD331125204070 8,6

500 x 700 AD331125205070 10,5

500 x 800 AD331125205080 12,0

500 x 900 AD331125205090 13,5

500 x 1000 AD331125205100 15,0

600 x 800 AD331125206080 14,2

600 x 900 AD331125206090 16,0

600 x 1000 AD331125206100 17,8

600 x 1200 AD331125206120 21,3

700 x 900 AD331125207090 18,5

700 x 1000 AD331125207100 20,5

700 x 1200 AD331125207120 24,6

800 x 1000 AD331125208100 23,3

800 x 1200 AD331125208120 27,9

1000 x 1000 AD331125210100 29,8

1000 x 1200 AD331125210120 34,5

Lagerførte
A-rist type A22x22 og A33x11 finnes på lager og 
kan leveres omgående. Det gir enkel prosjektering 
og lett håndtering for deg. 

Weland produserer også spesialtilpassede A-rister 
(bestillingsvare) i henhold til dine ønsker og krav.

Eksempel på rister i 
ulike utførelser

Rister med samme  
dimensjon på bære-  
og støttestål. Samme  
bæreevne i begge  
retninger.

Rister med mindre  
dimensjon på støtte- 
stålet. Bæreevne i  
bærestålretningen.

Ristene kan produ- 
seres med valgfri  
maskevidde. 

Ristene kan også  
produseres med  
skråstilt støttestål.
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Ekstra kraftig A-rist

Rister for ekstra store belastninger 
Ekstra kraftig A-rist er en kraftig 
rist som tåler svært store punkt-
laster og belastninger. Gitterris-
ten lages på bestilling.

Risthøyden, det vil si høyden på 
bærestålet, kan velges fritt. Di-
mensjonene på støttestålet vel-
ges etter belastningsforholdene 
og eventuell kjøreretning over 
risten.

Støttestålet kan ha samme di-
mensjon som bærestålet.

Maskevidden er i prinsippet 
valgfri.

Welands rister for ekstra store 
belastninger leveres som stan-
dard varmgalvaniserte.

Kjørbare rister
Kjørbare rister er et godt alter-
nativ til ekstra kraftige A-rister. 
Disse ristene tåler også store 
punktlaster og belastninger. Les 
mer om dette produktet på side 
18–21 (kjørbare rister).

A-rister

A-rist for ekstrem last. Bærestål 
av flattstål 40 x 10 mm c/c 40 mm, 
støttestål av firkantstål 10 x 10 
mm c/c 40 mm.

Ekstra kraftig A-rist i hall for sandblåsing, 120 mm risthøyde.

38 www.weland.no  |  46 93 91 00



Rustfrie rister

Pressveiset gitterrist
Weland pressveisede rustfrie rister produseres på 
samme måte som andre pressveisede gitterrister, 
men av materialkvalitetene EN 1.4301 eller  
EN 1.4404.

Ristene leveres med kantstål og finnes i ubehandlet 
eller beiset utførelse etter ønske. Gitterristene er 
bestillingsvare.  

A-rister
Weland rustfri A-rist produseres på samme måte 
som andre A-rister, men av materialkvaliteten  
EN 1.4404.

Ristene leveres med kantstål og finnes i ubehandlet 
eller beiset utførelse etter ønske. A-risten er bestil-
lingsvare.  

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vekt  
(kg/m²)

N6 RF 17 x 75 25/2 25,0

N9 RF-T 16 x 100 25/3 36,0

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vekt  
(kg/m²)

H3 RF 33 x 37 25/3 22,5

H3 RF 33 x 37 30/3 26,0

H3 RF 33 x 37 50/3 40,0

H6 RF 33 x 75 20/3 17,0

H6 RF 33 x 75 25/2 13,2

H6 RF 33 x 75 25/3 20,0

H6 RF 33 x 75 30/3 24,0

N6 RF 17 x 75 25/2 25,0

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vekt  
(kg/m²)

A22x22 RF 22 x 22 25/2 27,0

A22x22 RF 22 x 22 30/2 30,0

A22x22 RF 22 x 22 25/3 35,0

A22x22 RF 22 x 22 30/3 40,5

A33x11 RF 33 x 11 30/3 27,0

A33x11 RF 33 x 11 30/2 29,5

Kvalitet EN 1.4404
Finnes i ubehandlet eller beiset utførelse.

Kvalitet EN 1.4301
Standardbredde 1000 mm.  
Finnes i ubehandlet eller beiset utførelse.

Kvalitet EN 1.4404
Standardbredde 1000 mm.  
Finnes i ubehandlet eller beiset utførelse.

A

B
CC

A

B
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Aluminiumsrister

Weland aluminiumsrister er lette og stabile rister 
som brukes i miljøer der det stilles spesielle krav. 

Aluminiumsristenes bære- og støttestål lages av 
aluminiumskvaliteten EN AW-5754. 

Bære- og støttestål av flattstål settes sammen i ut-
førelse som A-rister.

Vanlig standard har maskevidde 22x22 mm og 
33x11 mm, men ved bestilling kan andre maske-
vidder produseres.

Aluminiumsrist har alltid kantstål rundt hele, i 
samme høyde som bærestålet.

Aluminiumsrister, maskevidder og vekt

Gitterrist  
Type

Maskevidde  
A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Vekt  
(kg/m2)

Maks.  
spennvidde* 

(mm)

A22x22 22 x 22 25/2 9,8 850

A22x22 22 x 22 30/2 10,8 1050

A22x22 22 x 22 25/3 12,4 1000

A22x22 22 x 22 30/3 14,3 1200

A33x11 33 x 11 25/2 9,2 750

A33x11 33 x 11 30/2 10,6 900

A33x11 33 x 11 25/3 12,0 850

A33x11 33 x 11 30/3 13,2 1050

A

B
C

Innstøpningsrammer
Lagerførte innstøpningsrammer finnes til alumini-
umsrister – se side 70–73.
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Miljørister

Weland har en ny serie pressveisede gitterrister med 
en sinktykkelse på 20 µ, miljørister. Stålet varmgal-
vaniseres allerede ved produksjon av bærestålet og 
støttestålet, i motsetning til den pressveisede gitter-
risten som varmgalvaniseres etter produksjonen. 

Miljørister er tilpasset miljøer der korrosjon ikke er 
et problem. 

Et tynnere sinklag innebærer mindre miljøpåvirk-
ning. Energiforbruket er dessuten mindre ved pro-
duksjon.

Utførelsen er den samme som for den tradisjonelle 
pressveisede gitterristen. Miljørister har samme 
bæreevne, materialfasthet og styrke som pressvei-
sede gitterrister.

Miljørist H6 kan leveres omgående i henhold til  
tabellen under.

Lengde x Bredde Maskevidde c/c 
A x B (mm)

Bærestål 
C (mm) Art. nr. Vekt  

(kg/m²)

700 x 1000 34 x 75 30 MGH63020701001 11,8 

900 x 1000 34 x 75 30 MGH63020901001 14,9 

1000 x 1000 34 x 75 30 MGH63021001001 16,5 

1200 x 1000 34 x 75 30 MGH63021201001 19,8 

Lagerførte miljørister type H6

C

A

B

Fordeler med miljørister:
• Bedre for miljøet

• Like sterke

• Bra beskyttelse mot ryst

• Omgående levering

• Ingen kostnad for kapping!

• Alle rister leveres med kantstål!
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Prosjektering, terminologi, m.m.

På følgende sider finner du 
b.l.a. informasjon om gitter-
ristens terminoligi, overflate-
behandling, mål, maskevidder 
og toleranser.

Prosjektering
Vårt tegnekontor står til tjeneste 
med dimensjonering, tegning og 
prosjektering av gitterristdekke.

Hver rist merkes med mål og 
nummereres.

Legging og valg av 
ristlengder
Når man planlegger bruk av git-
terrister, bør man så langt det er 
mulig tilpasse utleggingen etter 
ristens standard bredde (1000 
mm) for å gjøre det mest mulig 
økonomisk.

Hvis ristene skal legges over flere 
opplag, bør man velge rister som 
dekker flere opplag. Nedbøy-
ningen ved belastning blir min-
dre, man får penere mønster og 
færre skjøter.

Det er viktig at bærestålet (ris-
tens bærende konstruksjon) leg-
ges riktig vei, prøv derfor å unn-
gå rister med kvadratiske mål.

Oppmerking
Hver gitterrist får en merke-
brikke som tydelig henviser til 
plassering i h.t. tegning. Dette 
forenkler montasjearbeidet be-
tydelig.

1000 mm 1000 mm 1000 mm X

L
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Gitterristtoleranser pressveiset gitterrist

Lengde, bredde og 
diagonalmål
Maks. toleranse +0 -4 mm.

Maks. lengde på ut-
stikkende støttestål
2 mm.

Bærestålsbøyning
Maksimal bærestålsbøyning er 
1/200 av spennvidden.

Deling av støttestål

�
�

�

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c 
AxB (mm)

Bærestålshøyder 
C (mm)

B9 12 x 100 20, 25, 30, 35, 40

N4 17 x 50 20, 25, 30, 35, 40

N6 17 x 75 20, 25, 30

N9, N9-T 16 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

D4 22 x 50 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

D6 22 x 75 20, 25

F4 25 x 50 20, 25, 30, 35, 40, 45,  
50, 60, 70, 80

H3 33 x 37 20, 25, 30, 35, 40, 45,  
50, 60, 70, 80

H4, H4-T 33 x 50 20, 25, 30, 35, 40, 45,  
50, 60, 70, 80

H6 33 x 75 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

H9, H9-T 33 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

HN9-T 35 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

J9 41 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

JN9-T 41 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60

I6 66 x 75 20, 25, 30

I4 68 x 50 20

I9 100 x 100 20, 25, 30

Type B9

Type N

Type D

Type F4

Pressveiset gitterrist,  
maskevidder 

A

B

C

c/c 12

Utstikkende støttestål,     
maks. 2 mm

Maks. 2 mm

1/200

Maks. 5 mm

± 6 mm c/c utstikkende støttestål
på en ristlengde a 1,5 m 

Bredde
+0
-4  

mm

c/c 25

N4  c/c 17

c/c 22

N6  c/c 17
N9  c/c 16

 c/c 100

 c/c 50

 N6  c/c 75
 N9, N9-T c/c 100

 N4  c/c 50

 D4  c/c 50
 D6  c/c 75

For opplysninger om belastningsverdier, se Weland sin hjemmeside  
www.weland.no Eller kontakt vår salgsavdeling.
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Type H

Type HN9-T

Type J9

Type JN9-T

Type I6

Type I4

Type I9 

c/c 33

c/c 35

c/c 41

c/c 66

c/c 68

c/c 100

c/c 41

 H3*

* H3 c/c 37   **H4, H4-T c/c 50

 H4,  H4-T**
 H6

 c/c 100

 c/c 100

 c/c 75

 c/c 50

 c/c 100

 c/c 100

 75
 H9,  H9-T  100
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Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c 
AxB (mm)

Bærestålshøyder 
C (mm)

A22x22 22 x 22 20, 25, 30, 40, 50

A33x11 33 x 11 20, 25, 30, 40, 50

Type A22x22

Type A33x11

A-rist, maskevidder 

A

B
C

c/c 22

c/c 33

 c/c 22

 c/c 11

Gitterristmål pressveiset 
gitterrist
Av tabellen på side 47 fremgår det i hvilke bygge-
mål risten kan leveres (hele masker).

Markerte mål angir standardbredder.

Eksempel: Ved bestilling av en renne med rister 
av typen N, 1 stk 600 x 16885 mm (=ristmål), produ-
seres ristene i følgende deler: 16 stk 600 x 1000 og 
1 stk 600 x 880 (880 er det nærmeste man kommer 
885 som tabellen viser.)

Gitterristmål
= Byggemål på hele masker. Markerte mål angir 
standardbredder.

* c/c 34 gjelder for
Gangrister H3 25, 30 og 40
Gangrister H6 25, 30 og 40

samt
Type H3 25/2, 30/2, 40/2
Type H3 20/3, 25/3, 30/3, 35/3, 40/3, 45/3, 50/3
Type H4 20/3
Type H3 RF 50/3
Type H6 RF 25/2, 25/3

**Avstanden mellom bærestålet for rister av  
type N9 er som følger:
Høyde 20-30 = c/c 17
Høyde 35-50 = c/c 16

Bærestål tykkelsec/c

Ristmål
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H
c/c 33 
(mm)

H RF
c/c 33 
(mm)

* 
c/c 34 
(mm)

F
c/c 25 
(mm)

D
c/c 22 
(mm)

N4, N6, N9**
c/c 17 
(mm)

N RF, N9**
c/c 16 
(mm)

B
c/c 12 
(mm)

J
c/c 41 
(mm)

JN9-T
c/c 41,6 

(mm)

HN9-T
c/c 35 
(mm)

1000 995 1000 1000 1000 1000 993 700 1000 1000 1000
966 958 962 973 972 983 976 685 957 955 961
933 925 927 949 950 965 960 672 914 915 926
900 892 893 923 928 949 943 659 872 874 890
867 859 858 898 906 931 926 646 830 832 855
834 826 825 873 884 914 909 633 788 791 820
801 794 790 849 862 897 892 620 745 750 785
768 761 756 825 840 880 876 608 700 709 750
734 729 722 799 818 862 860 596 662 668 714
700 696 687 774 797 845 844 584 621 626 679
668 663 653 750 775 827 828 571 580 585 644
635 630 618 725 753 811 812 559 540 544 608
602 597 584 700 731 793 795 547 500 503 573
568 565 551 674 709 776 778 535 456 462 538
534 532 516 650 687 759 761 522 416 421 503
500 500 485 625 665 742 745 511 375 380 467
469 467 451 600 643 724 729 500 334 338 432
436 434 417 575 621 707 712 485 293 297 397
403 401 383 550 599 690 691 473 252 256 362
370 368 348 526 577 673 674 460 211 215 326
337 335 314 500 555 656 657 448 171 174 291
304 302 280 475 533 639 641 436 130 132 256
271 269 246 451 511 622 625 424 89 91 221
238 236 211 426 490 605 609 411 48 50 185
205 203 178 401 468 587 593 399 150
171 170 144 377 446 570 577 387 115
139 137 109 352 424 553 561 374 80
106 105 75 327 402 536 545 362 44
73 72 40 302 380 519 529 350
40 37 278 358 502 513 338

253 336 486 497 326
228 314 469 481 313
204 292 452 465 301
179 270 435 449 289
154 248 418 432 276
130 226 400 416 264
105 204 383 400 252
81 182 366 383 240
56 160 349 367 228
32 139 332 350 215

117 315 334 203
95 298 318 191
73 280 302 178
51 262 285 166
29 246 269 154

229 252 142
212 235 130
195 219 117
178 202 105
160 186 93
143 169 80
126 153 68
109 136 56
92 119 44
74 102 31
57 85 19
40 68
23 51

34
17

Gitterristmål for risttype
c/c-mål = avstanden mellom bærestålet
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Terminologi, pressveiset gitterrist

Bærestål

Støttestål

Tannet  
gitterrist

Maskevidde

Ristlengde, 
spennvidde 
eller  
bæreståls-
mål 

Ristbredde 
(støtteståls- 
mål)

Risthøyde Risthøyde = bærestålshøyden.

Ristbredde = støttestålslengden.

Ristlengde = bærestålslengden inkl. 
kantstål.  
Spennvidden er avstanden mellom to 
opplag. Risten kan med fordel ligge over 
to eller flere opplag.  
Bærestålsretningen markeres med  
        på tegningen. Ved målangivelse 
angis bærestålsmålet som første mål, 
f.eks. 815 x 1000 mm.

c/c målet mellom bære- og støttestålet. 

Bærestålet har tannet overside for 
ekstra sklisikkerhet.

Stålstenger som vinkelrett på bære- 
stålet binder disse sammen. (sammen-
føyes med pressveising).

Bærestål/flattstål stilt på høykant.  
Bærestålet utgjør den bærende  
konstruksjonen i risten.

Sammen- 
fallende  
støttestål

Kantstål Flattstål som sveises mot bærestålsende-
ne og binder disse sammen.

Ristene kan monteres med sammen- 
fallende støttestål. Leveres mot  
pristillegg.
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Tilpasnings-
bit

Uttak

Rett  
skjæring

Figur-
skjæring

Brutto areal

Netto areal Ristens netto areal inkl. eventuelle uttak. 

Det areal som går med når det beregnes 
ut i fra våre standardbredder 500 og 1000 
mm.

Skjæring som ikke går vinkelrett mot 
bære- og støttestål.

Vinkelrett skjæring mot både bærestål 
og støttestål.

Et fellesnavn på alle typer av skjæringer og tilpasninger. Se under.

Gitterrist som kappes i bredden fra stan-
dardbredde 500, 700 eller 1000 mm. 

Høyt  
kantstål 
(sparkelist)

Dypt 
kantstål 

Innvendig 
mål

Ristmål

Lysåpning Det åpne rommet som risten skal dekke. 
(Innvendig mål mellom opplagene).

Det eksakte målet på risten. Risten skal 
alltid være 6-10 mm mindre enn det 
”rom” den skal plasseres i.

Det eksakte innvendige målet i det rom 
risten skal plasseres.

Kantstål som er høyere en bærestålet 
og med den overskytende delen under 
risten.

Kantstål som er høyere enn bærestålet 
og med den overskytende delen over  
risten.
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Ristlengde

Ristbredde
700 alt. 1000 mm

Risthøyde
35 til 80 mm

Terminologi,  
pressveisede gangrister

Terminologi, A-rister

Mål/utlegg

Bærestål

Ristlengde = bærestålslengden inkl. 
kantstål. Spennvidden er avstanden 
mellom to opplag. Risten kan med fordel 
ligge over to eller flere opplag. Ved må-
lanvisning angis bærestålslengden som 
første mål, eks. 810 x 1000 mm.

Bærestål/flattstål stilt på høykant. Bære-
stålet utgjør den bærende konstruksjonen 
i A-risten. Dette målet er i prinsippet 
valgfritt, men det bør ikke overskride  
100 mm.

Ristmål

Støttestål

Breddemål/
passbit

Kantstål

Gitterristens standardbredde er 1000 
mm. For å oppnå det fulle utleggsmålet 
behøves ofte en passbit. Passbiten kap-
pes ved nærmeste bærestål. Dermed får 
passbiten kantstål rundt hele. Alle snitt 
skal kaldgalvaniseres!

Flattstål som sveises rundt. Binder  
sammen bærestål og støttestål.

Det eksakte mål på risten. Risten skal 
alltid være 6-10 mm kortere enn hull-
målet. Dette gjelder både i lengde og 
bredde.

Flattstål som rettvinklet binder sammen 
bærestålet. c/c-mål mellom støttestålet 
velges som inndelinger på c/c 11,1 mm. 
Altså 11,1 – 22,2 – 33,3 osv.

1000 1000 1000

30
0-

18
00

X

Maskevidde  
c/c 34 x 37 mm
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Overflatebehandling

Varmgalvanisering
Welands produkter leveres varmgalvanisert som 
standard i h.t. klasse NS-EN ISO 1461.

Diagrammet viser gjennomsnittlig levetid for ulike 
sinktykkelser i ulike miljøer.

Behandling av rustfritt
Gitterist av rustfritt materiale kan enten  
sandblåses, beises eller elektrolytbehandles  
for å oppnå en bra finish.

Les mer om overflatebehandling på side 272–275.

0

10

20

30

40

50

NS-EN ISO 1461

Livslengde 
i år

Landsbygd

Mindre 
tettsteder 
Kystklima

Hardt 
elvevann

20 40 60 80 100 120 140 160 180

Sinksjiktets tykkelse i my

200

Byer

Industri

Regnvann
PH4
Havvann
Mykt
elvevann
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Profilrist
Profilrister kan brukes til de fleste 
typer industrigulv, gangbaner, 
trappetrinn osv. Takket være den 
taggede oversiden er profilrister 
svært sklisikre.

Lettrist
Lettrister brukes til alle typer 
industrigulv, mesaniner, gang-
baner osv. Lettrister tåler spenn-
vidder på opptil 2 meter.

Lettrist, Profilrist
Weland produserer lett og profilrister som benyttes for  
eks. som industrigulv, mesaniner, gangbaner m.m.

s. 53-57 s. 58-61
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Lettrist

Lettrister brukes til alle typer industrigulv, mesa-
niner, gangbaner m.m. Risten kan ha spennvidde 
opp til 2 meter, hvilket betyr at bjelkelaget ikke må 
være så tett og montasjen går fortere.

Illustrasjonen til høyre viser en lettrist sammenlig-
net med en gitterrist og en tåreplate.

Lettrist produseres av profilerte plater og veier 
bare 21,8 kg/m2. Vanlig platerist medfører ekstra 
bærelag og veier 50 kg/m2 eller mer. Lettristen le-
veres varmgalvanisert som standard og produseres 
tett, hullet, profilert eller perforert.

Lettrist

Gitterrist

Tåreplate

1,5-2,0 m

1,5-2,0 m

1,2-1,4 m

1,2-1,4 m

0,5-0,6 m

0,5-0,6 m

0,5-0,6 m

Fordeler med lettrist

•  Økonomisk gjennom lavere vekt og 
større tillatte spennvidder når det 
gjelder gangtrafikk.

•  Lett å justere og tilpasse ved  
montasje.

•  Bra sklisikring for lettrister blir  
bedre med en profilert eller perforert 
utførelse (LDS og LDP).

•  Hullete lettrister (LDH, LDS og LDP) 
er lett gjennomtrengelige, men virker 
ikke like åpne som gitterrister ved 
store høyder.

•  Ferdig, tett gulv uten ytterligere  
dekke (LDT).

•  Smidigere håndtering p.g.a.  
lav egenvekt. 

Lange spennvidder og  
enklere underlag
Lettrist har en sterk og lett konstruksjon som til-
later spennvidder opp til 2000 mm. Det ligger store 
materialbesparelser i at man kan ha enklere, og også 
mer glissent, bjelkelag enn når man legger annen 
type industrigulv. Når spennvidden er mer enn 
1500 mm bør ristene hektes sammen.
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Byggprofiler – type B
Lettrister produseres i 4 ulike mønster, 2 ulike pro-
fileringer og 4 ulike bredder. Vi kan levere lettrister 
i ulike lengder, opp til 6000 mm. Lettrister består av 
byggprofiler med bredde 300 og 500 mm. Disse pro-
filene hektes i hverandre og låses ved montering. 
Type LDS og LDP leveres kun med byggprofil 300 
mm.

Avslutningsprofiler – type A
Som avslutning og for å beholde nøyaktig breddemål 
brukes avslutningsprofiler i endene. Byggprofilene 
beholder derved nøyaktig byggemål.

Lette å håndtere og montere
Takket være profilristenes lave vekt (bredde 300 
mm = 7,4 kg/m og bredde 500 mm = 10,8 kg/m) blir 
montasjen enklere og ristene kan legges for hånd, 
uten bruk av kran eller lift.

Lettrister hektes sammen under montering og festes 
til bjelkelaget med pressgjenget skrue.

Les mer om festedetaljer på side 62-69.

Skjæring/prosjektering
Vi kan skjære og bearbeide lettristen helt etter 
kundens ønske. For å få et best mulig resultat er 
det en fordel at dette gjøres på fabrikken før pro-
duktet varmforsinkes. Når det gjøres utskjæringer 
slik at bærelinjen blir kappet, forsterkes ristene 
med LU profil.

Vi bistår gjerne med prosjektering av lettristgulv, 
også med bjelkelaget under hvis kunden ønsker 
det. Ta kontakt på et tidlig tidspunkt.

Lagerført
Lengden 6000 mm er lagerført. Spesialtilpassede 
lengder etter ønske er bestillingsvare.

Overflatebehandling
Lettrister leveres varmforsinket som standard i h.t. 
NS-EN ISO 1461.

Les mer om overflatebehandling på side 272–275.

500 mm

48
48

50

50

300 mm

300 mm

250 mm

200 mm

48
48

48
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Egenskaper: 
Risten er forholdsvis sklisikker 
og har mindre åpninger enn LDS. 
Denne risttypen er derfor sikrere 
når det gjelder å forhindre at 
gjenstander faller i gjennom.

Bruksområder: 
Der det stilles store krav til skli-
sikkerhet og at gjenstander ikke 
får falle igjennom åpningene i 
risten. Lengden 6000 mm er  
lagerført. 

Egenskaper: 
Dette er en risttype som lett 
slipper igjennom smuss og væs-
ker, som type LDH. I tillegg er 
den taggede overflaten ekstrem 
sklisikker.

Bruksområder: 
Der det stilles store krav til skli-
sikkerhet. Denne risten kan bru-
kes både inne og ute. Lengden 
6000 mm er lagerført. 

Egenskaper: 
Denne risten er i prinsippet en 
tett lettrist hvor det er stanset 
ut hull for å slippe igjennom lys, 
skitt og væsker.

Bruksområder: 
Når man ønsker et forholdsvis 
slett gulv, men likevel gjennom-
trengbart. Risten er gunstig når 
evt. traller m/hjul skal dras over 
gulvet. Lengden 6000 mm er  
lagerført.

Egenskaper: 
Denne risttypen har et preget 
mønster som gjør den ganske 
sklisikker. 

Bruksområder: 
Kan brukes over alt der man øn-
sker et tett gulv. Fordi risten er tett 
kan man om ønskelig lydisolere 
enten over eller under. Lengden 
6000 mm er lagerført.  

Tett lettrist, LDT

Perforert lettrist, LDP

Profilert lettrist, LDS

Hullet lettrist, LDH

Byggprofiler Avslutningsprofiler

300 mm 200 mm

500 mm 250 mm

300 mm

Byggprofiler Avslutningsprofiler

300 mm 200 mm

500 mm 250 mm

300 mm

Byggprofiler Avslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm

Byggprofiler Avslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm
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Tilbehør til lettrister

Sparkelist
Sparkelist LK140 er en spesialprofil, som 
plasseres ved alle åpninger og alle ytter-
kanter av risten.

Hjørne til sparkelist
Det finnes ytter- og innerhjørner i 90º  
vinkel til sparkelister.

Forsterkningsprofil
Profil LU43 brukes som forsterkning, 
ristkant og avslutningsprofil ved langs-
gående kapping av risten.

Lydisolering
Isoleringsplater monteres under risten og 
festes med klips. 

Gummilist
Monteres i skjøten mellom ristene (LDT) 
som tetning samt for lyd- og vibrasjons-
demping.

Forsterkningsprofil Innfesting Lydisolering

For opplysninger om  
belastningsverdier, se Weland sin  

hjemmeside www.weland.no Eller kontakt  
vår salgsavdeling.
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Byggprofil Gummilist Avlutningsprofil
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Profilrist

Profilrister kan benyttes til de fleste typer industrigulv, gangbaner, 
trappetrinn osv. P.g.a. den taggete overflaten er profilristen meget skli-
sikker samtidig som den slipper igjennom skitt og annet søl. Ristflaten 
behøver normalt ikke vaskes.

Profilrister har stor bæreevne som igjen fører til besparelser dvs min-
dre materialer i bjelkelaget.

Lett å håndtere og montere
Profilrist produseres som ”plank” og selv lange rister er lette å håndtere 
ved montasje. Ristene blir aldri tyngre enn at en mann kan bære dem.

Etter utleggingen festes profilristen med festedetaljer som finnes til 
risthøydene 40 og 70 mm.

Les mer om festedetaljer på side 62-69.
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Sklisikker
Profilrist lages som standard 
med taggete profiler som gir stor 
sklisikkerhet.

Sikker
I enkelte bransjer, som offshore 
industrien, er det et krav at en 
kule med diameter 15 mm ikke 
skal kunne falle igjennom mas-
kene. Profilristen har en maske-
åpning på 45x14 mm.

Høy bæreevne
Profilrister produseres i to høyder 
som standard, 40 og 70 mm. Risten 
har meget høy bæreevne.
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Profilrist til stillas 
”Plank” av profilrist er sklisikre 
og egner seg ypperlig til stillas. 
Ristplankene er lette og utstyrt 
med kroker som er enkle å mon-
tere og som hindrer plankene 
fra å gli.

Plankene lages av 2 mm plate og 
leveres varmforsinket.

Standard profilrist
Profilrist produseres av 2 mm 
stålplate som standard. Produk-
sjonsprosessen er helt automatisk 
med utgangspunkt i coils (plate 
på rull). Platen stanses, bøyes og 
kappes. 

Standardlengden som produse-
res, er 3000 mm. Maksimal lengde 
som kan knekkes, er 4000 mm. 

Mønsterringen på profilristen  
er alltid 25 mm smalere enn 
bredden.

Kapping av profilristens lengde-
mål er basert på deling 15 mm 
mellom masker. 

Eksempel: lengde 2600 mm de-
ling 15 mm = 2595 alt. 2610 mm.

Spesialtilpassede profilrister 
kan produseres på bestilling.

Rustfritt
Profilrist av rustfritt stål, EN 
1.4301 eller EN 1.4404 produse-
res i materialtykkelse 1,5 mm i 
bredder opp til 250 mm.

Aluminium
Profilrister av aluminium produ-
seres i materialtykkelse 3 mm og 
i bredder opp til 370 mm.

Overflatebehandling
Profilrister leveres vanligvis 
varmforsinket og oppfyller kra-
vene i NS-EN ISO 1461. Ube-
handlede eller malte rister kan 
også leveres.

Les mer om overflatebehandling 
på side 272–275.

Størrelse
Profilrister produseres i bredder 
fra 130 til 500 mm og i lengder 
opp til 4 meter.

Kundetilpasset
Profilristen kan bearbeides, 
kappes, skjæres m.m. helt etter 
kundens ønske. På fabrikken 
skjer all bearbeidelse før risten 
varmforsinkes.

Bredde

Høyde

Mønsterring er alltid 25 mm smalere enn bredden.

12,5 mm 12,5 mm
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Standardlengde
Standardlengden er 3000 mm. Denne lengden er 
lagerført. Maksimal lengde som kan knekkes, er 
4000 mm. Mønsteret er alltid 25 mm smalere enn 
bredden.

Ved bestilling kan profilristen kappes til og utstyres 
med kantstål.

Dim.  
Bredde x Høyde Art. nr. Overflate- 

behandling 
Vekt 

(kg/m²)

130 x 40 SD1304020 Ubeh. 3,3

130 x 40 SD13040201 FZV 3,6

130 x 70 SD1307020 Ubeh. 4,2

130 x 70 SD13070201 FZV 4,7

190 x 40 SD1904020 Ubeh. 4,0

190 x 40 SD19040201 FZV 4,4

190 x 70 SD1907020 Ubeh. 4,9

190 x 70 SD19070201 FZV 5,4

250 x 40 SD2504020 Ubeh. 4,7

250 x 40 SD25040201 FZV 5,2

250 x 70 SD2507020 Ubeh. 5,6

250 x 70 SD25070201 FZV 6,2

310 x 40 SD3104020 Ubeh. 5,4

310 x 40 SD31040201 FZV 5,9

310 x 70 SD3107020 Ubeh. 6,3

310 x 70 SD31070201 FZV 7,0

370 x 40 SD3704020 Ubeh. 6,1

370 x 40 SD37040201 FZV 6,7

370 x 70* SD3707020 Ubeh. 7,0

370 x 70 SD37070201 FZV 7,7

430 x 40 SD4304020 Ubeh. 6,8

430 x 40 SD43040201 FZV 7,5

430 x 70 SD4307020 Ubeh. 7,9

430 x 70 SD43070201 FZV 8,7

500 x 40 SD5004020 Ubeh. 7,6

500 x 40 SD50040201 FZV 8,4

= Bestillingsvare

= Lagerført lengde er 3 mtr
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Festedetaljer
Weland lagerfører både komplette og  
separate festedetaljer til ulike typer gitterrister,  
profilrister og lettrister.

Komplette festedetaljer
Gitterrister, profilrister og lettrister bør forankres til underlaget, og 
dette kan gjøres på flere måter. Her er noen alternativer som Weland 
anbefaler for å feste de ulike produktene. 

Lagerførte festedetaljer finnes i varmgalvanisert og rustfri utførelse. 

Standardpakken har 100 komponenter i hver kartong. 
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Komplett klammer for rister
Komplett klammer i fire deler. Overdel, underdel, 
skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50, 60, 
70 og 80 mm.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: A, D, F, H og J. 

Varmgalvanisert klammer, lagerført

Rustfri klammer, lagerført
Kvalitet EN 1.4404. Finnes med skruelengdene 50 og 60 mm.

Varmgalvanisert klammer med  
rustfri overdel, lagerført

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

D4, D9, A22x22 1632220_1 0,14

F4, F9 1632520_1 0,14

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633320_1 0,14

J9 1634130_1 0,18

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633320_2 0,14

J9 1634130_2 0,20

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

H3, H4, H6, H9, J9 1632525_1 0,15

** OBS! Art. nr. kompleteres med indextall for 
skruelengde i.h.t. tabellen under.

Komplett klammer for  
ristskjøter
Komplett klammer i fire deler. Spesialoverdel, under-
del, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50, 
60, 70 og 80 mm. Varmgalvanisert.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: H og J. 

Varmgalvanisert klammer, lagerført

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633625_1 0,16

J9 1634425_1 0,20

** OBS! Art. nr. kompleteres med indextall for 
skruelengde i.h.t. tabellen under.

Indekstall for skrue
Eksempel: Ved risthøyde 30 - 40 mm trengs det 60 
mm boltlengde. Det gir indekstall 2 i.h.t. tabellen 
som skal tilpasses art.nr. 
For eks. art. nr. 1633320_1, blir  
 art. nr. 163332021

Indekstall for skrue Lengde 
(mm)

Passer til risthøyde 
(mm)

1 50 20 - 30

2 60 30 - 40

3 70 40 - 50

4 80 50 - 60
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Komplett klammer med spesia-
loverdel for strengrister
Komplett klammer i fire deler. Spesialoverdel, under-
del, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50, 
60, 70 og 80 mm. Varmgalvanisert.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: HN9-T og JN9-T. 

Komplett klammer for  
finmasket rist
Komplett klammer i fire deler. Spesialoverdel, under-
del, skrue og mutter. Finnes med skruelengdene 50 
og 70 mm.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: A, B, D og N. 

Indekstall for skrue
Eksempel: Ved risthøyde 30 - 40 mm trengs det 60 
mm boltlengde. Det gir indekstall 2 i.h.t. tabellen 
som skal tilpasses art.nr. 
For eks. art. nr. 1633320_1, blir  
 art. nr. 163332021

Komplett klammer for strengrist
Komplett klammer i fire deler. Overdel, underdel, 
skrue og mutter. Hvis denne klammeren brukes, må 
rundtråden på gitterristen kappes for å gi plass til 
skruen. Finnes med skruelengdene 50, 60, 70  
og 80 mm.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: HN9-T og JN9-T.

Varmgalvanisert klammer, lagerført

Varmgalvanisert klammer, lagerført

Rustfri klammer, lagerført
Kvalitet EN 1.4404.

Rustfri klammer, lagerført
Kvalitet EN 1.4404. Finnes med skruelengdene 50 og 60 mm.

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

HN9-T 1634830_11 0,15

JN9-T 1634830_1 0,17

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

B9, D4, D6, N4, N6, N9, N9-T, 
A33x11

1632800_1 0,14

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

B9, D4, D6, N4, N6, N9, N9-T, 
A33x11

1632800_2 0,12
Til risttype Art. nr.** Vekt  

(kg/stk)

JN9-T 1634130_2 0,20

Varmgalvanisert klammer, lagerført

Til risttype Art. nr.** Vekt  
(kg/stk)

HN9-T 1633320_1 0,14

JN9-T 1634130_1 0,18

Indekstall for skrue Lengde 
(mm)

Passer til risthøyde 
(mm)

1 50 20 - 30

2 60 30 - 40

3 70 40 - 50

4 80 50 - 60

** OBS! Art. nr. kompleteres med indextall for 
skruelengde i.h.t. tabellen under.

** OBS! Art. nr. kompleteres med indextall for 
skruelengde i.h.t. tabellen under.

** OBS! Art. nr. kompleteres med indextall for 
skruelengde i.h.t. tabellen under.
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Selvborende skrue + overdel
Overdel velges i henhold til hva slags rist som skal 
forankres – se separate detaljer på side 68–69. Mak-
simal borekapasitet er 6 mm godstykkelse.

Passer til risttype:  
Risthøyde 20-30 mm.

Komplett J-krok
Komplett J-krok i tre deler. J-krok, skive  
og mutter. Passer for alle typer gitterrister  
og A-rister. Finnes med boltlengdene 38,  
48, 58, 68, 78 og 120 mm. Varmgalvanisert.

Det må bores hull i underlaget.

Passer til risttype: A, B, D, F, H, I, J og N. 

Varmgalvanisert J-krok, lagerført

Dimension Gjengelengde 
(mm) 

Til risthøyde 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

M8 x 38 20    <20 163603801 0,04

M8 x 48 20 25-30 163604801 0,04

M8 x 58 20 35-40 163605801 0,04

M8 x 68 20 45-50 163606801 0,05

M8 x 78 20 55-60 163607801 0,05

M12 x 120 45 70-80 163201201 0,15

Selvgjengende skrue + overdel
Overdel velges i henhold til hva slags rist som skal 
forankres – se separate detaljer på side 68–69. Det 
må bores hull i underlaget. 7,6 mm bor for selv-
gjengende skrue.

Passer til risttype:  
Risthøyde 20-40 mm.
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Klips for lastoverføring
Rist til rist ved fritt opplag. Passer alle  
gitterrister med høyde 20, 25, 30, 35  
og 40 mm. Rustfri utførelse.

Passer til risttype:  
A, B, D, F, H, I, J og N. 

Til risthøyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

20 163032032 0,02

25 163032532 0,02

30 163033032 0,02

35 163033532 0,02

40 163034032 0,02

Rustfri klips, lagerført
Kvalitet EN 1.4404.

1. Stikk klipsen  
ned i skjøten mellom 
2 rister.

2. Vri klipsen.

3. Slå til klipsens 
overdel med en  
hammer.
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Komplett klammer - 4 deler
Komplett klammer i fire deler for feste av profilrister. 
Overdel, underdel, skrue og mutter. Finnes med 
skruelengdene 70 og 100 mm. Varmgalvanisert.

Monteres uten å bore i underlaget.

Passer til risttype: Profilrist med 40 og 70 mm 
høyde.

Varmgalvanisert festedetalj, lagerført Varmgalvanisert klammer, lagerført

Gulkromatert skrue

Til risttype Dim. Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Risthøyde 40 mm M8x70 1634002 0,05

Risthøyde 70 mm M8x100 1637002 0,05

Til risttype Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Risthøyde 40 mm 1634001 0,15

Risthøyde 70 mm 1637001 0,18

Til risttype Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Lettrist 50 mm 0501380 -

Komplett klammer - 3 deler
Komplett klammer i tre deler for feste av profilrister. 
Overdel, pressgjenget skrue og mutter. Finnes med 
skruelengdene 70 og 100 mm. Varmgalvanisert.

Det må bores hull i bjelkelaget.

Passer til risttype: Profilrist med 40 og 70 mm 
høyde.

Festedetaljer til profilrister
Profilristen bør forankres til  
underlaget, og dette kan gjøres 
på flere måter. 

Her er noen alternativer som 
Weland anbefaler.  

Lagerførte festedetaljer finnes i 
varmgalvanisert utførelse. 

Standardpakken har 100 kom-
ponenter i hver kartong. 

Festeskrue til lettrist
Selvgjengende skrue MFT Taptite M6x65. Gulkro-
matert.

Det må bores hull i bjelkelaget.

Passer til risttype: Lettrist.

Festeskrue til lettrist
Lettrister hektes sammen ved 
montering og festes med press-
gjenget skrue til bjelkelaget. 

Lagerført festeskrue finnes i 
gulkromatert utførelse. 

Standardpakken har 100 kompo-
nenter i hver kartong. 
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Separate festedetaljer til gitterrister/profilrister
Standardpakken har 100 komponenter i hver kartong. 

Detalj Dimension 
(mm) Til risttype Utførelse Art. nr. Vekt

(kg/stk)

Overdel 22 x 20 D4, D9, A22x22 FZV 163222001 0,02

25 x 20 F4, F9 FZV 163252001 0,02

33 x 20 H3, H4, H6, H9, H9-T FZV 163332001 0,02

41 x 30 J9 FZV 163413001 0,04

33 x 20 H3, H4, H6, H9, H9-T RF 163332002 0,03

Rustfri overdel 25 x 25 H3, H4, H6, H9, J9 RF 1632502 0,03

Overdel for finmaskede rister Ø 28 B, D, N, A33x11 FZV 163280001 0,02

Ø 28 B, D, N, A33x11 RF 163280002 0,01

Overdel for ristskjøter 36 x 25 H6, H9, H9-T FZV 163362501 0,04

44 x 25 J9 FZV 163442501 0,06

Spesialoverdel for strengrister 48 x 30 HN9-T, JN9-T FZV 163483001 0,03

Overdel for profilrister/Lettrist 22 x 60 Profilrist, Lettrist LDS FZV 16360221 0,02
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Detalj Dimension 
(mm) Til risttype Utførelse Art. nr. Vekt

(kg/stk)

Skrue M8 x 50 20-30 FZV 163605001 0,02

M8 x 60 30-40 FZV 163606001 0,03

M8 x 70 40-50 FZV 163607001 0,03

M8 x 80 50-60 FZV 163608001 0,03

M8 x 60 30-40 RF 163606002 0,02

M8 x 70 40-50 RF 163607002 0,03

Forsenket skrue M8 x 50 20-30 FZV 1636050041 0,02

M8 x 70 30-40 FZV 1636070041 0,02

M8 x 50 20-30 RF 1636050042 0,02

M8 x 70 30-40 RF 1636070042 0,03

Selvgjengende bolt M8 x 50 20-40 FZB 163615001 0,03

7,6 Bor til skrue 16376

Selvborende skrue B14 x 50 20-30 FZB 163145001 0,01

Maks. tykkelse 6 mm.

Boreskrue 6,3 x 60 B, D, N, A22x22 FZB 163636001 0,01

Torx T30. Maks. tykkelse 6 mm.

Boreskrue 5,5 x 50 20-30 RF 163555002 0,01

Selvborrende skrue, i rustfri kvalitet A2.
Maks tykkelse 12mm

Underdel 40 mm A, B, D, F, H, N FZV 163400001 0,09

50 mm J, HN9-T, JN9-T FZV 163500001 0,10

40 mm A, B, D, F, H, N RF 163400002 0,08

50 mm J, HN9-T, JN9-T RF 163500002 0,11

Mutter til underdel M8 15 x 18 A, B, D, F, H, N FZV 163601501 0,01

M8 22 x 27 J, HN9-T, JN9-T FZV 163602201 0,02

M8 15 x 18 A, B, D, F, H, N RF 163601502 0,01

M8 22 x 27 J, HN9-T, JN9-T RF 163602202 0,02

Nylockmutter M12 RF A4 FZV 1646120012 0,02

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Passer blant annet 
til J-krok M12.

= Lagerført
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Innstøpningsrammer
Weland lagerfører innstøpningsrammer til  
gangrister, kjørbare rister, sklisikre rister og entrérister.  
Innstøpningsrammer finnes både som løse deler  
og sammensveisede. 
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Rammehjørne og lengder
Weland lagerfører innstøpnings-
rammer i løse deler som kan 
kappes og monteres til ønsket 
format. Rammehjørner og lengder 
er tilpasset samtlige lagerførte 
gangrister, kjørbare rister og A-
rister. Rammene består av ram-

mehjørner og sidestykker med 
en lengde på 3000 mm. Sidestyk-
kene kappes til ønsket lengde 
ved montering.

Alle komponenter er varmfor-
sinkede

Rammehjørne 200 x 200 mm, lagerførte
Med innstøpningsklør og spikerhull som gjør tilpasningen  
enklere. Varmforsinket.

Sidestykker 3000 mm, lagerførte
Med innstøpningsklør og spikerhull som gjør tilpasningen  
enklere. Varmforsinket.

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på profil 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

20 25 x 25 x 3 161253021 0,60

25 30 x 30 x 3 161303021 0,70

30 35 x 35 x 3 161353021 0,80

35 40 x 40 x 3 161405021 0,90

40 45 x 45 x 3 161455021 1,0

45 50 x 50 x 3 161505021 1,1

50 55 x 55 x 3 161555021 1,2

60 65 x 65 x 3 161654021 1,4

70 75 x 75 x 3 161754021 1,6

80 85 x 85 x 3 161854021 1,8

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på profil 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

20 25 x 25 x 3 161253301 4,3

25 30 x 30 x 3 161303301 5,1

30 35 x 35 x 3 161353301 5,8

35 40 x 40 x 3 161405301 6,4

40 45 x 45 x 3 161455301 6,8

45 50 x 50 x 3 161505301 7,5

50 55 x 55 x 3 161555301 8,3

60 65 x 65 x 3 161654301 9,8

70 75 x 75 x 3 161754301 11,3

80 85 x 85 x 3 161854301 12,9

Sidestykker

Spikerhull
Rammedelene har  

spikerhull, c/c 300 mm

Innstøpningsklør
c/c 300 mm

Rammehjørne

3000

Spennvidde

200200
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Innstøpningsramme  
L-30x30x3
Lagerførte innstøpningsrammer for entrérist type 
A22x22, A33x11 og AR1 passer for en risthøyde på 
25 mm. L-profilen har dimensjonene 30 x 30 x 3 mm.

Innstøpningsrammene er som standard varm- 
galvaniserte. 

Innstøpningsramme  
L-40x25x3
Lagerførte innstøpningsrammer for entrérist type 
N6 passer for en risthøyde på 35 mm. L-profilen 
har dimensjonene 40 x 25 x 3 mm og er kaldvalset.

Innstøpningsrammene er som standard varm- 
galvaniserte. 

Innstøpningsrammer,  
spesialstørrelser
Innstøpningsrammer leveres spesialtilpasset etter 
ønske og er varmgalvaniserte. Bestillingsvare.  

Innstøpningsramme L30x30x3, lagerførte
Med støpeklør. Varmforsinket.

Innstøpningsramme L45x25x3, lagerførte
Med støpeklør. Varmforsinket.

Innstøpningsramme
Med støpeklør.

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på  
utvendig rammemål 

(mm)
Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

25 312 x 612 161030601 3,0

25 412 x 612 161040601 3,3

25 412 x 712 161040701 3,6

25 512 x 712 161050701 3,9

25 512 x 812 161050801 4,2

25 512 x 912 161050901 4,6

25 512 x 1012 161051001 4,9

25 612 x 812 161060801 4,6

25 612 x 912 161060901 4,9

25 612 x 1012 161061001 5,2

25 612 x 1212 161061201 5,8

25 712 x 912 161070901 5,2

25 712 x 1012 161071001 5,5

25 712 x 1212 161071201 6,2

25 812 x 1012 161081001 5,8

25 812 x 1212 161081201 6,5

25 1012 x 1012 161101001 6,5

25 1012 x 1212 161101201 7,1

25 1012 x 1512 161101501 8,6

25 1012 x 2012 161102001 10,3

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på  
utvendig rammemål 

(mm)
Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

35 515 x 335 161513351 2,6

35 615 x 335 161613351 2,9

35 715 x 335 161713351 3,6

35 1015 x 500 161105001 4,5

Til risthøyde  
(mm)

Dimension  
profil (mm) Art. nr. Vekt  

(kg/lpm)

20 25 x 25 x 3 161252531 1,5

25 30 x 30 x 3 161303031 1,7

30 35 x 35 x 3 161353531 2,0

35 40 x 40 x 3 161404031 2,2

40 45 x 45 x 3 161454531 2,3

45 50 x 50 x 3 161505031 2,5

50 55 x 55 x 3 161555531 2,8

60 65 x 65 x 3 161656531 3,3

70 75 x 75 x 3 161757531 3,8

80 85 x 85 x 3 161858531 4,3

35 40 x 40 x 5 161404051D* 3,0

* Deling av enkel ramme.
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Innstøpningsrammer, 
lettmetall
Innstøpningsramme i lettmetall for entrèrister 
AR1-25 med Sklisikker list resp. Gummilist

Innstøpningsrammer av spesiallegert betongresi-
stent lettmetall, naturfarget. L-profilen har di-
mensjonene 31 x 25 x 4 mm. Rammene har klør 
som kan vris.

Innstøpningsramme, 
rustfri
Innstøpningsrammen leveres spesialtilpasset etter 
ønske. Innstøpningsrammen er i et rustfritt mate-
riale og er ubehandlet. Rammen har utovervendte 
klør. Bestillingsvare.

Innstøpningsramme  
for tåreplate
Innstøpningsrammen leveres  
spesialtilpasset etter ønske.  
Bestillingsvare.

Innstøpningsrammer, lettmetall, lagerførte
Med støpeklør. Materialkvalitet: aluminium.

Innstøpningsramme, rustfri
Kvalitet EN 1.4404. Med støpeklør.

Innstøpningsramme, tåreplate
Varmgalvanisert.

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på  
utvendig rammemål 

(mm)
Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

25 500 x 800 161050831 1,5

25 500 x 1000 161051031 1,8

25 600 x 800 161060831 1,6

25 600 x 1000 161061031 1,9

25 800 x 1000 161081031 2,1

Til risthøyde  
(mm)

Dimensjon på profil 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/lpm)

20 25 x 25 x 3 1612525302 1,2

25 30 x 30 x 3 1613030302 1,4

35 40 x 40 x 4 1614040402 2,5

45 50 x 50 x 5 1615050502 3,8

55 60 x 60 x 6 1616060602 5,5

Til risthøyde  
(mm)

Dimension  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/lpm)

- 50 x 50 161501 4,5
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Rullestolramper
Weland produserer stabile, sikre og lettmonterte  
rullestolsramper av høy kvalitet. Rullestolrampene finnes  
i både stål og aluminium.

Aluminiumsramper
Lettere rullestolrampe i alumi-
niumsutførelse. På grunn av den 
lave vekten kan rampen benyt-
tes for eksempel til midlertidig 
bruk. En rampe som enkelt kan 
flyttes et annet sted.

Gitterristramper
Robust rullestolrampe i stålut-
førelse. Lages av gitterrist inklu-
dert vangestykker, rekkverk og 
nødvendige støttebein. Rampene 
leveres i lettmonterte deler. 
Varmgalvanisert som standard.

s. 75-79 s. 82-83
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Gitterristramper

Weland rullestolrampe produse-
res av gitterrist med maskevidde 
c/c 17 x 75 mm inkl., vangestyk-
ke, rekkverk og støttebein. Ram-
pene leveres i deler og er lette å 
montere.

Alt materiale er varmgalvanisert.

Standardmoduler
Standardmoduler lagerføres i 
lengder fra 1500 mm og oppover 
i intervaller på 500 mm. Modulene 
finnes i to bredder, 900 alt. 1300 
mm. Det er justerbar lutning på 
rampene.

Vangestykke og  
rekkverk
Vangestykke produseres av L-
profil 150 x 60 x 5 mm med eller 
uten rekkverk. Rekkverk pro-
duseres med rustfri håndløper 
av rør Ø 42 mm og stendere av 
U-profil.

Håndløper
Hvis rampen skal gå langs en 
vegg, produseres den med rekk-
verk på en side og håndløper som 
boltes til veggen på den andre. 
Håndløperen lages av rør Ø 42 
mm, påsatt fester, rustfri utfø-
relse.

Gitterrist
Rampen består av seksjoner av 
gitterrist, type N6 25/2, maske-
vidde c/c 17x75 mm. Risteseks-
jonene produseres i bredder på 
890 og 1290 mm. Nederst utsty-
res rampen med en påkjørings-
plate. For standardrepos er riste-
målet 1100x1100 mm alt. 
1500x500 mm og 1500x1000 mm.

Støttebein
Støttebein må plasseres for hver 
tredje meter. Beina produseres 
av stålrør Ø 42 mm. I underkant 
presses en gjenget foring inn i 
røret. En fotplate med et påsvei-
set, gjenget rør som passer i fo-
ringen gir en justerings- mulig-
het på 30 – 100 mm. 

Støttebein lages i lengder på 350, 
600 og 1000 mm, for høyre eller 
venstre side, kan kappes noe til 
ved montering.

Festevinkel/ 
skjøtevinkel
Festevinkel benyttes mellom 
rampe og vegg, dim.

115x50x300 mm. Skjøtevinkel 
brukes mellom rampe og stan-
dardrepos, dim. 115x50x220 mm. 
Begge kan brukes både for høyre 
og venstre vange.

Barnesikkert  
rekkverk
Weland rullestolramper leveres 
også med et barnesikkert rekk-
verk med en maksimal åpning 
på 100 mm mellom stenderne. 
Rekkverket kan plasseres på én 
eller begge sider av rampen.

Overflatebehandling
Alt materiale er varmgalvanisert 
unntatt håndløper på toppen av 
rekkverket eller håndløper mon-
tert på vegg, som er i rustfritt 
materiale. 

Lengde fra 1500 til 6000 mm

Bredde 900 alt.
1300 mm

1:12

90
0 

m
m

75www.weland.no  |  46 93 91 00



Standardmål for  
komplette ramper

Dimension (mm) 
Bredde x Lengde

Dimension (mm) 
Bredde x Lengde

900 x 1500 1300 x 1500

900 x 2000 1300 x 2000

900 x 2500 1300 x 2500

900 x 3000 1300 x 3000

900 x 3500 1300 x 3500

900 x 4000 1300 x 4000

900 x 4500 1300 x 4500

900 x 5000 1300 x 5000

900 x 5500 1300 x 5500

900 x 6000 1300 x 6000

Rekkverk på en side

Rekkverk på en side hånd- 
løper på en side

Rekkverk på to siderKomplette  
rullestolramper
Komplette rullestolramper med gitterrist utformes 
i henhold til dine forutsetninger og ønsker. Her er 
noen eksempler på hvordan rekkverkene kan plas-
seres ved rampen. Weland lager rullestolrampene i 
standardmål i henhold til tabellen.
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Barnesikkert rekkverk
Barnesikkert rekkverk med en maksimal åpning  
på 100 mm mellom stenderne. Rekkverket  
kan plasseres på én eller begge  
sider av rampen.

Avstand til håndleder Forlenget håndleder

Håndløper på to sider

Uten rekkverk og håndløper Tilbehør til  
rullestolrampe
Rampene har utviklet seg, og kravene har blitt endret. 
I dag kan våre rullestolramper tilpasses for tilgjenge-
lighet blant annet gjennom kontrastmarkering, rekk-
verk som går 32 cm ut fra rampens begynnelse og 
slutt, og avstand mellom håndløper og stendere.

Rampene våre kan også utstyres med et barnesikkert 
rekkverk for å styrke sikkerheten ytterligere.

75
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Reposer til rullestolramper
Weland lager standardreposer 
til rullestolramper av gitter-
rist med en maskevidde på c/c 
17 x 75 mm. Reposene finnes i 

fire størrelser. Reposene brukes 
også som hvilerepos/svingrepos 
mellom to ramper.

Eksempel på ramper med repos/hvilerepos

Repos inkl. gitterrist

Rekkverk og sparkelist Sett med støttebein, 4 stk. Rekkverk og sparkelist i vinkel

Dimension (mm) Vekt (kg/stk)

1110 x 1110 63,5

1110 x 2010 105,8

1510 x 1510 105,0

1510 x 2010 146,8

Dimension (mm) Vekt (kg/stk)

1100 10,9

1500 15,2

2000 20,2

Lengde (mm) Vekt (kg/stk)

350 8,4

600 11,6

1000 16,8

Dimension (mm) Vekt (kg/stk)

1100 x 1100 21,0

1500 x 1500 29,7

Eksempel 1
900 mm brede ramper med repos 
90°, ingen tilstøtende vegger.

Eksempel 2
1300 mm brede ramper med repos 
90°, reposets ene side festes i vegg.

  

Eksempel 3
1300 mm brede ramper, vender 180° 
med reposer, ingen tilstøtende veg-
ger.

Eksempel 4
900 mm brede ramper tilføres repos og fortsetter 
rett frem. Reposet kan festes i vegg.
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Lengde 
(mm) Til side Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

350 Venstre 174035001 1,4

350 Høyre 174035011 1,4

600 Venstre 174060001 2,2

600 Høyre 174060011 2,2

1000 Venstre 174100001 3,5

1000 Høyre 174100011 3,5

Detaljer for gitterristramper
Lagerførte detaljer til rullestolramper. Varmgalvanisert utførelse.

Gjenget foring/fotplate  
for støttebein

Festevinkel 
Festevinkel mellom rampe og eksiste-
rende repos/vegg.

Skjøtevinkel
Skjøtevinkel mellom rampe og stan-
dardrepos.

Dimension LxB (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

890 x 500 N2520890501 11,6

890 x 883 N2520890881 20,4

890 x 1000 N2520891001 23,1

1290 x 500 N2521290501 16,6

1290 x 883 N2521290881 29,2

1290 x 1000 N2521291001 33,1

1100 x 1000 N2521101001 28,4

1100 x 1100 N2521101101 31,2

1500 x 500 N2521500501 19,2

1500 x 1000 N2521501001 38,4

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Gjenget foring 174251 0,11

Fotplate 17410101 0,50

Størrelse LxBxH  
(mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

115 x 50 x 300 17403001 1,6

Størrelse LxBxH  
(mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

115 x 50 x 220 17402201 1,2

Gitterristreposer
Gitterrist N6 25/2 med kantstål mask-
vidd c/c 17x75 mm

Støttebein
Støttebein i tre lengder. Venstre- og høy-
reutførelse. 

Ø 25 x 3

12
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Det henvises til plan og bygningsloven  
samt byggforskserien for gjeldene forskrifter  
og regler forbundet med rullestolramper.
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Weland produserer også rullestolramper av streng-
pressede aluminiumsprofiler, disse lagerføres i 3 og 
6 meters lengder. Rampene er lette, stabile og enkle 
å montere. P.g.a. den lave vekten kan rampene flyt-
tes og brukes der det er behov.

Standardmoduler
Modulene finnes i to bredder, 900 og 1300 mm. 
Stigningen på rampene kan justeres.

Aluminiumsramper 

Lengde maks. 6000 mm

Bredde 900 alt.
1300 mm

1:12
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Håndløper
Hvis rampen skal gå langs en vegg, produseres den 
med rekkverk på en side og håndløper som boltes 
til veggen på den andre. Håndløperen lages av rør 
Ø 50 mm, påsatt fester.

Støttebein
Støttebein leveres i lengdene 125, 365, 600 og 1000 
mm, i venstre- og høyreutførelse. Nødvendig kap-
ping i forbindelse med montering.
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Detaljer for aluminiumsramper

Størrelse LxB (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 x 900 100-30009090 55,0

3000 x 1300 100-30013090 78,0

6000 x 900 100-60009090 107,0

6000 x 1300 100-60013090 155,0

Lengde (mm) Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 En side 110-30009005 8,0

6000 En side 110-60009005 16,0

3000 To sider 110-30029005 16,0

6000 To sider 110-60029005 32,0

Lengde (mm) Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 3 fester 130-30000305 2,7

6000 6 fester 130-60000305 6,4

Lengde  
(mm) Beskrivelse Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

125 Sett høyre + venstre 140-01004505 0,3

365 Sett høyre + venstre 140-01035005 0,5

600 Sett høyre + venstre 140-01060005 0,7

1000 Sett høyre + venstre 140-01100005 1,0

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Sidefeste 193210008000 0,3

Ramper i byggesett
Aluminiumsrampe inkludert støttebein  
og innfestingsvinkel mot eksi- 
sterende konstruksjon.

Rekkverk, standard

Håndløper

Støttebein 
Sett med to støttebein. Høyre og 
venstre.

Feste
Sidefeste for rekkverk og  
støttebein.

150

Ø 50 mm

Ø 50 mm

80

30 x 50
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Trapper og  
rekkverk
Spiraltrapper som rømningsvei  
eller for industrien    s. 86-107

Alternative utførelser   94 - 97
Bestillingsopplysninger   106
Hvorfor spiraltrapp? 86 - 89
Montering   105
Prosjektering  99 - 103
Spiraltrapp standard 90 - 93
Typegodkjenning   104

Spiraltrapper for  
interiørbruk     s. 108-127

Alternative utførelser   116 - 119
Bestillingsopplysninger   127
Hvorfor spiraltrapp? 108 - 111
Montering   126
Prosjektering  120 - 124
Spiraltrapp standard 112 - 115
Typegodkjenning   125

 
Rette trapper     s. 128-149

Alternative utførelser   135 - 139
Bestillingsopplysninger   148
Prosjektering  140 - 146
Standard rettløpstrapp 130 - 133
Hvorfor benytte rettløpstrapp 128 - 129

 
Spesialtrapper     s. 150-157

Byggetrinn   156
Fellbrygge  157
Kombitrapper   153
Spiraltrapper spesial   152
Svingte trapper   154
Vindeltrapper  155

  
Trinn og reposer   s. 158-167

Repo av gitterrist   162
Trinn av gitterrist  159 - 161
Trinn av lettrist  166 - 167
Trinn og repo av profilrist   165

 
Rekkverk     s. 168-187

”Allround” rekkverk, aluminium 184 - 185
Industrirekkverk, stål 173 - 175
Modulrekkverk, aluminium 182 - 183
Seksjonsrekkverk, stål 176 - 181
Spesialrekkverk i stål og aluminium  186
Universalrekkverk, stål  170 - 172
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Spiraltrapper som rømn ingsvei  
eller for industrien
Weland spiraltrapper som rømningsvei eller for industrielt  
bruk produseres med trinn av gitterrist eller tåreplate. Disse  
trappene egner seg som rømningsvei for alle typer lokaler.  
I tillegg benyttes de i industri og lagerlokaler, siloanlegg,  
vanntårn, pumpestasjoner etc.

Spiraltrappene leveres som standard, varmgalvanisert.
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Spiraltrapper som rømn ingsvei  
eller for industrien

Arkitektonisk tiltalende
Spiraltrapper smelter ofte inn i miljøet som en na-
turlig del av fasaden.

Fleksible
Spiraltrapper krever liten grunnflate, uansett hvor 
høye de er. De produseres høyre eller venstre svingt 
og kan ha forskjellige antall trinn pr. runde. Dette gjør 
at man stort sett alltid får en velfungerende trapp.

Lette konstruksjoner
Spiraltrapper krever som regel ingen ekstra bæ-
rende konstruksjoner, unntatt der man bruker spe-
sielt store reposer.

Plassbesparende
En spiraltrapp med radie 900 mm og avstigningsre-
pos på 950 mm x 950 mm, krever en plass på kun  
Ø 1900 mm.
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Spiraltrapper er som  regel en praktisk trappeløsning!
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Kan gjøres veldig 
høye
Spiraltrapper kan gjøres veldig 
høye uten ekstra konstruksjoner, 
forutsatt at stagning kan gjøres 
mot f. eks. en vegg. Finnes ikke 
tilstøtende vegger kan stagning 
skje med vertikale støttebein på 
trappens utside.

Sikkerhet
Mister man balansen i en spiral-
trapp faller man sannsynligvis 
mot rekkverket, som bremser 
fallet og gir mulighet til å få tak i 
håndlederen eller sentrumsrøret.

Spiraltrapper er som  regel en praktisk trappeløsning!

Rømning/redning
Spiraltrapper er behagelige og 
sikre å gå i og rømningen går 
raskt. Rømning med båre går 
også fint i spiraltrapper med 
større radius.

Lette å montere
Spiraltrapper består av hånd-
terlige deler som skrus sammen. 
De eneste verktøy som behøves 
er drill, Skiftenøkkel/fastnøkkel 
og unbrakonøkkel.

OBS! Ingen sveising er nødven-
dig ved montasje. En tydelig og 
lettfattelig monteringsbeskrivel-
se følger med hver leveranse.

Se også monteringsfilmen på vår 
hjemmeside www.weland.no 

Kort leveringstid
Weland rømnings- og industri-
trapper kan leveres raskt, under 
forutsetning av at det benyttes 
standard komponenter.
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Spiraltrapp standard

Rekkverk
Weland produserer fire ulike rekkverk til spiraltrappen. Hvilket rek-
kverk som bør velges, er først og fremst avhengig av hvor trappen skal 
plasseres, og av om barn skal oppholde seg der spiraltrappen plasseres.

Høyden på rekkverket er 1100 mm ved forkanten av trinnet. 

Varmgalvanisert utførelse.

Rekkverk med stående spiler
Rekkverk med stående spiler er akkurat 
som bøylerekkverket et barnesikkert  
alternativ med maks åpning  
mellom stenderne på  
100 mm.

Rekkverk med bøyler
Dette er et barnesikkert rekkverk, dvs.  
at åpningen mellom stenderne er  
maksimalt 100 mm.

Rekkverk med knelist
Rekkverket kan også leveres med 1, 2,  
3 eller 4 stk knelister i flattjern 50 x 3 
Disse rekkverkene regnes ikke  
som barnesikre.

Standardrekkverk
Standardrekkverk med en stender pr. 
trinn benyttes først og fremst i industrien, 
men kan også benyttes i rømnings- 
trapper (der det er forbudt for  
barn).

Barnesikkerhet
Barnesikkerhet betyr at ingen 
åpning i trappen får være større 
enn 100 mm opp til 800 mm rek-
kverkshøyde.

maks.  
100 mm

maks.  
100 mm
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Håndleder
Håndlederen er som standard av 
rustfritt rør. Håndlederen festes 
til stenderne med en rekk-
verksklemme.

Trappetrinn
Trinnene produseres som stan-
dard i to ulike utførelser. Gitter-
rist- og tåreplatetrinn. 

Varmgalvanisert utførelse.

Gitterristtrinn
Gitterristens maskeåpning  
er c/c 33 x 50 mm.

Tåreplatetrinn
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Avstigningsrepos/hvilerepos
Avstigningsreposer lages som standard som et kva-
dratisk 90°-repos med radie eller som et sluttrinn. 
Avvikende reposer produseres etter kundens be-
hov. Det kan også forekomme hvilereposer.

OBS! Ved valg av størrelse på reposene er det vik-
tig å tenke på den frie høyden. 

Les mer om fri høyde på side 100.

Kvadratisk
Kvadratisk standardrepos for  
plassering i hjørne eller mot  
dekkekant.

90°-repos med radie
90°-repos med radie for montering  
mot dekkekant i rund utsparing.

Sluttrinn
Sluttrinn som monteres mot  
eksisterende dekkekant.

Reposrekkverk/ 
avslutningsrekkverk
Spiraltrappen leveres som standard med et avslut-
ningsrekkverk i bakkant av avstigningsreposet. 
Plasseres fra sentrumsrøret til trappens periferi.

Overflatebehandling
Som standard varmgalvaniseres rømnings- og indu-
stritrapper i klasse NS-EN ISO 1461.

Les mer om overflatebehandling på side 272–275.
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Rekkverk
Rekkverk med plate, perforert 
plate og trådnett er andre rekk-
verksvarianter som Weland pro-
duserer. Disse rekkverkstypene 
er barnesikre, det vil si at åp-
ningen er på maksimalt 100 mm.  
 

Plate / perforert plate
Rekkverk med plate og  
perforert plate er et bar- 
nesikkert rekkverk, det  
vil si at åpningen er på  
maksimalt 100 mm. 

 

Krenelert nett / trådnett
Rekkverket med krenelert  
nett er akkurat som et  
rekkverk med plate et  
barnesikkert alternativ  
med en maksimal åpning  
på 100 mm.

Forhøyd rekkverk
Spiraltrappen kan leveres med 
forhøyd rekkverk. Dette er en 
rekkverksløsning ved høye trap-
per og når man synes at rekk-
verket er for lavt, noe som kan 
skje ved nedadgående gangret-
ning. 

Alternative  
utførelser 
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Alternative  
utførelser 

Ekstra håndleder
Weland spiraltrapper for røm-
ningsvei og industri kan også 
utrustes med håndløper i to  
høyder. 

Innerhåndleder
Spiraltrappen kan også leveres 
med en innerhåndleder. Hånd-
lederen plasseres på sentrums-
røret. 

Betongtrinn
Trinnoverflate av betong, 50 mm. 
Plateunderlag.

Repos/plattform
Valgfri utforming av avstig-
ningsrepos produseres på be-
stilling. Avstigningsreposet kan 
også bygges ut til en plattform/
balkong.

Repo
Repo produseres i ønsket stør-
relse og leveres med de nød-
vendige rekkverk og trinn. Hvis 
reposene er svært store, produ-
seres de i seksjoner for at mon-
teringen skal bli enklere. 

Dekkerekkverk 
Spiraltrappene leveres som stan-
dard med rekkverk i bakkant av 
avstigningsreposet. Rekkverket 
plasseres fra sentrumsrøret til 
periferien. Utover dette produ-
serer Weland flere ulike typer 
dekkerekkverk i henhold til kun-
dens ønsker. Enkelte rekkverk er 
også lagerførte.

Les mer om rekkverk/dekkerekk-
verk på side 168–187.

Ekstra håndleder

Innerhåndleder
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Beskyttelsesbur
For å hindre uvedkommende i å komme opp i spiral-
trappen, kan den kompletteres med beskyttelsesbur. 
Leveres med dørhåndtak på begge sider, vrider på 
innsiden og blindskilt på utsiden (kan byttes til  
sylinder).

Rundt bur
Buret lages som standard av gitterrist. Burets radius 
er 50 mm større enn trappens radius. Høyden er 
2500 mm. Det leveres i seksjoner som boltes sam-
men – nødvendig materiale følger med. Buret plas-
seres på et fundament. 

Varmgalvanisert utførelse.

Kvartsbur
Kvartsburet er et alternativ til det runde beskyttel-
sesburet. Kvartsburet monteres direkte på spiral-
trappen uten noe ekstra fundament.  
Buret lages som standard av  
gitterrist. Høyden er  
2250 mm. 

Beskyttelsesbur og  
trappebekledning
Beskyttelsesbur i gitterrist kan også lages høyere 
enn standardhøyden. Hele trappens høyde kan kles 
inn med en trappebekledning. Andre materialer 
som Weland bruker til bekledning, er for eksempel 
rør, strekkmetall, perforerte plater, tre med mer. 
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Port
Weland port kan monteres på spiraltrappen. Portens 
hengsel monteres på sentrumsrøret, og låsbeslaget 
festes i trappens rekkverk. Låsen er fjærbelastet og 
så hard at små barn ikke kan åpne den.
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Våre folk står til disposisjon ved dimensjonering, 
tegning og prosjektering av din spiraltrapp. 

Hver spiraltrapp tegnes opp spesielt, og tegningen 
sendes kunden for godkjenning før produksjonen 
starter.

Ved prosjektering av spiraltrapper må det tas hen-
syn til trapperadie, trinnhøyde og antall trinn pr. 
runde.

Trapperadie
Trapperadien er målet fra trappens sentrum til ytter-
kanten av håndlederen. Weland produserer spiral-
trapper med radius fra 600 til 1500 mm.

Prosjektering

Trapperadie
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Trinnhøyde
Trinnhøyden velges med hensyn til den gitte høy-
den mellom på- og avstigning. Passende radius og 
antall trinn per runde bestemmer deretter trinn-
høyden.

Trinnhøyden bør ligge mellom 160 og 220 mm. Jo 
mindre trinnhøyde du velger, desto dypere må trin-
net være. Normal trinn- 
høyde ligger rundt 170  
til 180 mm. 

Formelen for trinnhøyde  
er 2 x h + B = 580–640.

Høyre- eller venstresvingt trapp
Weland spiraltrapper produseres høyre- eller ven-
stresvingt. Med høyresvingt trapp menes at den 
svinger til høyre ved oppstigning. (sentrumsrøret til 
høyre ved oppstigning).

Frihøyde
Den frie høyden i trappen kan ikke være under 
2000 mm. Høyden måles mellom to punkter som 
ligger rett under hverandre.

Mål fra overkanten av det  
nederste trinnets forkant  
til underkanten av reposets  
(trinnets) bakkant.
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Antall trinn per runde
Tallene nedenfor er til hjelp ved bestemmelse av antall trinn per runde og antall trinnhøyder. Man teller an-
tallet trinnhøyder mellom av- og påstigningen og sammenligner verdiene for oppnådd trinnhøyde. 

Merkede felt (grønt) i tabellen er trapper som bør tilstrebes ved prosjektering.

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

600/14 135 200-220

600/15 126 200-220

600/16 118 200-220

700/14 179 200-220

700/15 167 200-220

700/16 157 200-220

700/17 148 200-220

700/18 140 200-220

800/15 209 175-210

800/16 196 180-210

800/17 185 180-210

800/18 174 190-220

800/19 165 190-220

800/20 157 190-220

900/15 251 175-190

900/16 236 175-200

900/17 222 175-200

900/18 209 175-200

900/19 198 180-210

900/20 188 180-210

900/21 179 180-210

900/22 171 180-210

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

1000/15 293 165-185

1000/16 275 165-185

1000/17 259 165-185

1000/18 244 165-185

1000/19 231 175-200

1000/20 220 175-200

1000/21 209 180-210

1000/22 200 180-210

1000/23 191 180-210

1000/24 183 180-210

1100/16 314 165-180

1100/17 296 165-180

1100/18 279 165-180

1100/19 264 165-180

1100/20 251 165-190

1100/21 239 170-200

1100/22 228 170-200

1100/23 218 170-200

1100/24 209 170-200

1200/16 353 155-190

1200/17 332 155-190

1200/18 314 155-190

1200/19 297 155-190

1200/20 283 155-190

1200/21 269 155-190

1200/22 257 160-200

1200/23 246 170-200

1200/24 236 170-200

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

1300/18 349 155-180

1300/19 331 155-180

1300/20 314 155-180

1300/21 299 155-180

1300/22 285 155-190

1300/23 273 155-190

1300/24 262 155-190

1400/20 345 150-180

1400/21 329 150-180

1400/22 314 155-190

1400/23 300 155-190

1400/24 288 155-190

1400/25 276 155-190

1400/26 266 155-190

1500/22 343 150-180

1500/23 328 150-180

1500/24 314 150-180

1500/25 301 155-180

1500/26 290 155-180

1500/27 279 155-180

1500/28 269 155-180

14 trinn/runde
R=600 mm

18 trinn/runde
R=700-1300 mm

24 trinn/runde
R=1100-1500 mm 300

*  Trinndybden beregnes  
etter en tenkt linje 300 mm 
fra periferien.

15 trinn/runde
R=600-700 mm

20 trinn/runde
R=800-1400 mm

26 trinn/runde
R=1400-1500 mm

16 trinn/runde
R=600-900 mm

22 trinn/runde
R=1000-1500 mm

28 trinn/runde
R=1500 mm

= Trapp som bør tilstrebes.

= Trinn spesialproduseres.

= Nødtillfelle.
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0,8 kN/m

Håndleder
Som standard er håndlederen  
av rustfritt rør, Ø 42 mm.

Rekkverksbelastning
Rekkverket er dimensjonert  
for å tåle en belastning  
på 0,8 kN/m håndleder.

Belastning på trinn
Trinnene er dimensjonert  
for en flatelast på 4,0 k/N m2  
eller en punktlast (100x 
100 mm) på 3,0 k/N.

Avstand til vegg
Spiraltrappens ytterperiferi må være  
minst 50 mm fra vegg. Trinndybden  
beregnes etter en tenkt ganglinje  
300 mm fra periferien.

Rekkverkshøyde
Rekkverkets høyde er 1100 mm ved forkanten  
av trinnet. Ekstra håndleder plasseres  
på valgfri høyde innenfor sten- 
derne, f.eks. 900 mm.

Høyden på rekkverket på  
reposet er som standard  
1100 mm.
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Staging
Spiraltrappen må stages  
for hver runde (2,5 til 3  
meters høyde). Dette  
kan skje gjennom av- 
stigningsreposets inn- 
festning. 

Hvis trappen ikke har avstigningsrepos på hver 
runde, skjer staging mellom trappens trinn og vegg 
med passende stag.

Staging, vertikalt
Hvis spiraltrappen ikke kan stages i nærliggende 
vegg, kan den stabiliseres med vertikale stagrør. 
Disse festes nede mot ferdig gulv eller fundament. 

Innfestning av reposer
Bruk riktig skrue med  
hensyn til materialet  
ved inn festningspunktet.

Innfestning av bunnplate
Bruk riktig skrue med hensyn til materialet ved 
innfestningspunktet. 

Ved innfestning til spiraltrapper der det ikke er  
en eksisterende plate, må det støpes en sokkel. 
Denne må dimensjoneres med hensyn til  
vindkraft med mer. 

Generelt er det slik at  
bunnplatens avstand  
til veggen må være  
minst trappens radius  
pluss 50 mm. Ø 150

10
0
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Typegodkjenning og produksjonskontroll
Weland spiraltrapp nr. 3 er typegodkjent i henhold til SP SITAC 1002  
(typegodkjenningsbevis SC0681-09) og godkjent i henhold til brann-
teknisk klasse R 30.

I henhold til gjeldende bestemmelser for produksjonskontroll om tek-
niske egenskapskrav til bygninger m.m. BVL.

I Sverige finnes det et frivillig system for godkjenning og produksjons-
kontroll av materialer, konstruksjoner og anordninger som skal brukes 
i bygninger. Et godkjent og produksjonskontrollert produkt oppfyller 
de kravene som angis i gjeldende lover og forskrifter i Sverige.

Produktets egenskaper er kontrollert  
gjennom testing hos et kompetent test- 
organ eller gjennom beregninger. En  
kvalitetssikret produksjonskontroll  
er tilknyttet produksjonen. Kontrollen  
innebærer at produsenten har sys- 
tematisert og dokumentert produk- 
sjonsprosessen, noe som gir færre  
feil og lavere kostnader.

Produktgodkjenning
Weland spiraltrapp nr. 3 er produktgodkjent i henhold til SITAC (god-
kjenningsbevis 1122/95) og godkjent i henhold til brannteknisk klasse 
R 30.

I henhold til gjeldende bestemmelser i svenske Boverkets Byggregler 
(BBR) og Boverkets Konstruktionsregler (BKR).

P-merket er SP Sitacs og SPs eget sertifiseringsmerke. Kvalitetsmer-
ket viser at produktet er gransket og kontrollert i henhold til de reg-
lene som finnes for hvert produktområde. 

P-merkingen er basert på markedets  
behov, som også kan inkludere krav  
fra myndighetene. Utover Boverkets  
Byggregler stilles det ofte ytterligere  
og strengere krav etterspurt av mark- 
edet. Utvikling av sertifiseringsregler  
skjer derfor i nært samarbeid med  
berørte produsenter og brukere.

Se hele dokumentet på vår  
hjemmeside www.weland.no
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Montering
Montering utføres lett med enkelt 
håndverktøy. Utførlig monterings-
anvisning følger hver leveranse. 
Weland spiraltrapp kan også 
monteres i sin helhet på bakken 
og løftes på plass.

Se også monteringsfilmen på vår 
hjemmeside www.weland.no

Emballasje
Alle trappens komponenter leve-
res i trekasse. 

Dette gir en ekstra trygghet for 
både oss og våre kunder. Når 
leveransen ankommer bygge-
plassen i ubrutt forpakning, vet 
vi at leveransen er komplett og 
uskadet. 

Montøren behøver ikke lete etter 
flere kolli og kontroll skjer enkelt 
mot medfølgende pakkseddel.
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Bestillingsopplysninger for spiraltrapper for rømning/industri
Fyll ut følgende opplysninger eller send en skisse eller en byggtegning med mål for bestilling eller et raskt 
tilbud.  Skjemaet (PDF) kan også lastes ned på www.weland.no.

Standard:

Alternative utførelser:

Overlat prosjekteringen av trappen til Weland. Får vi ovenstående opplysninger, får De en velfungerende trapp.

Trinnutførelse
o Gitterrist
o Tåreplate

Håndleder
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

industribørstet

Trinnutførelse
o  Trinnoverflate av betong,  

50 mm. Plateunderlag.

Rekkverksutførelse
o  Barnesikkert rekkverk  

med utfylling av plate /  
perforert plate

o  Barnesikkert rekkverk  
med krenelert nett /  
trådnett

Forhøyd rekkverk
o Forhøyd rekkverk 

Etasjehøyde
Gulv til gulv. Angi for hver etasje.

Høyde 1. etasje = .............................

Høyde 2. etasje = .............................

Høyde 3. etasje = .............................

Rekkverksutførelse
o  Industrirekkverk med  

1 stender pr. trinn
o  Barnesikkert rekkverk  

med rørbøyler
o  Barnesikkert rekkverk med 

rundstangsrekkverk
o  Rekkverk med 1,2,3  

eller 4 knelister av  
flattstål 50x3 mm

 ...................st. knelister

Ekstra håndleder
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

industribørstet

Innerhåndleder
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

industribørstet

Repos/plattform/balkong
o Valgfri utforming – angi mål

Repos-/Dekkerekkverk
o  Valgfri utforming – angi mål  

Se mer tekst på side 95.

1. etasje
•  Vegger, dører, vinduer. Plassering  

og mål.
•  Dører markeres med størrelse  

og svingretning.

2. etasje
•  Vegger, dører, vinduer. Plassering  

og mål.
• Evt. utsparingsmål.
•  Dører markeres med størrelse  

og svingretning.

Dekkerekkverk
• Marker evt. dekkerekkverk med mål.

Avstigningsrepos
o Kvadratisk
o 90°-repos med radie
o Sluttrinn

Overflatebehandling
o Varmgalvanisert, standard

Trappens radie
Radie 600, 700 til 1500 mm.

R= ....................................................

Beskyttelsesbur
o Rundt bur
o Kvartsbur

Port
o 1. etasje
o 2. etasje

For hver etasje angis:

12

12

12

3

3

3

6

6

6

9

9

9
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Spiraltrapper  
for boliger og  
kontorlokaler
Weland spiraltrapp for innendørs bruk er en trapp  
som du kan kombinere og utforme etter behov for miljøet ditt.  
Materialene som brukes i trappen, er tre, glass og stål. 

Denne typen spiraltrapp egner seg til bruk i kontorer,  
butikker, boliger osv.
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Weland spiraltrapper for innen  dørsbruk, en bra trapp for alle typer miljøer.
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Weland spiraltrapper for innen  dørsbruk, en bra trapp for alle typer miljøer.

Arkitektonisk  
tiltalende
Rette trapper oppfattes ofte som 
tunge, klumpete og dominerende 
i et rom.

Spiraltrapper er mer elegante og 
ikke like dominerende. De smelter 
inn i miljøet og blir som et møbel 
i rommet.

Fleksible
Som regel er plassen begrenset 
og av- og påstigningspunktene 
gitt. Dette gjør at rette trapper 
kan bli veldig bratte, eller de må 
ha flere trappeløp, hvilket er både 
komplisert og dyrt.

Spiraltrapper krever samme 
grunnareal uansett hvor høye de 
skal være. De produseres venstre- 
eller høyresvingt og kan ha for-
skjellige antall trinn pr. runde. 
Dette gjør at man alltid får en 
velfungerende trapp.

Lette  
konstruksjoner
Spiraltrapper krever som regel 
ingen ekstra bærende konstruk-
sjoner, unntatt der man bruker 
spesielt store reposer.

Plassbesparende
En spiraltrapp med radie 900 mm 
og avstigningsrepos på 950 mm 
x 950 mm, krever en plass på 
kun Ø 1900 mm.

Sikkerhet
Mister man balansen i en spiral-
trapp faller man sannsynligvis 
mot rekkverket, som bremser 
fallet og gir mulighet til å få tak i 
håndlederen eller sentrumsrøret.

Lette å  
montere
Spiraltrapper består av hånd-
terlige deler som skrus sammen. 
De eneste verktøy som behøves 
er drill, skiftenøkkel/fastnøkkel 
og umbrakonøkkel.

OBS! Ingen sveising er nødvendig 
ved monteringen. Tydelig monte-
ringsanvisning følger hver  
leveranse. 

Se også monteringsfilmen på vår 
hjemmeside www.weland.no
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Rekkverk
Weland produserer fire ulike 
rekkverk til spiraltrappen. Hvil-
ket rekkverk som bør velges, er 
først og fremst avhengig av hvor 
trappen skal plasseres, og av om 
barn skal oppholde seg der spi-
raltrappen plasseres.

Høyden på rekkverket er 
1100 mm ved forkanten av  
trinnet. 

Barnesikkert rekk-
verk
Ved utformingen av barnesikre 
rekkverk skal ingen åpning i 
trappen være større enn 100 mm 
opp til 800 mm rekkverkshøyde. 
Welands standardutførelse for å 
tilfredsstille disse krav er rekk-
verk med bøyler, alternativt rekk-
verk med stendere c/c 100 mm.

Rekkverk med herdede glass-
kassetter, platekassetter eller 
krenelert nett er andre barne-
sikre rekkverksvarianter – se 
side 116.

Spiraltrapp 
standard

maks.  
100 mm

maks.  
100 mm
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Rekkverk med stående spiler
Rekkverk med stående spiler er akkurat 
som bøylerekkverket et barnesikkert al-
ternativ med maks åpning mellom sten- 
derne på 100 mm.

Rekkverk med bøyler
Rekkverk med bøyler er et barnesikkert 
rekkverk, dvs. at åpningen mellom sten-
derne er maksimalt 100 mm.

Rekkverk med knelist
Rekkverket kan også leveres med 1, 2,  
3 eller 4 stk knelister i flattjern 50 x 3 
Disse rekkverkene regnes ikke  
som barnesikre.

Standardrekkverk
Standardrekkverk med en stender pr. 
trinn benyttes først og fremst i industrien, 
men kan også benyttes i rømnings- 
trapper der det er forbudt for  
barn.

Håndleder
Håndlederen er som standard et 
valset stålrør med en diameter på 
42 mm eller en rund håndleder i 
eik med en diameter på 50 mm.

Håndleder av rør skjøtes med en 
patentert skjøtehylse.

Når spiraltrapper er overflatebe-
handlet med varmgalvanisering, 
brukes håndledere av rustfritt 
rør, som ved utendørs bruk.

Trappetrinn
Spiraltrappetrinnene produseres 
som standard i to ulike utførelser. 
Tretrinn og platetrinn.

Tretrinn
Som standard brukes massiv lamellimt 
eik, 30 mm. Andre treslag som furu, 
bjørk, bøk og ask kan også brukes  
– se alternative utførelser.

Slette platetrinn
Platetrinn som kan belegges, eller som 
allerede er ferdiglagt med belegg.
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Avstigningsrepos
Avstigningsreposer lages som standard som et kva-
dratisk 90°-repos med radie eller som et sluttrinn. 
Avvikende reposer produseres etter kundens behov. 

OBS! Ved valg av størrelse på reposene er det viktig 
å tenke på den frie høyden. 

Les mer om fri høyde på side 121.

Kvadratisk
Kvadratisk standardrepos for  
plassering i hjørne eller mot  
dekkekant.

90°-repos med radie
90°-repos med radie for montering  
mot dekkekant i rund utsparing.

Sluttrinn
Sluttrinn som monteres mot  
eksisterende dekkekant.

Reposrekkverk/ 
avslutningsrekkverk
Spiraltrappen leveres som standard med et avslut-
ningsrekkverk i bakkant av avstigningsreposet. 
Plasseres fra sentrumsrøret til trappens periferi.

Overflatebehandling
Som standard leveres Weland interiørtrapper 
grunnmalte, men kan også leveres ferdig lakkert i 
valgfri RAL-farge.

Også andre overflatebehandlinger utføres. 

Les mer om overflatebehandling på side 272–275.
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Rekkverk
Rekkverk med glasskassetter, platekassetter og krenelert nett er andre rekkverksvarianter som Weland  
produserer. Disse rekkverkstypene er barnesikre, det vil si at åpningen er på maksimalt 100 mm. 

Glasskassetter
Glasskassetter er et barnesikkert rekk- 
verk, det vil si at åpningen mellom  
glasskassettene er på maksi- 
malt 100 mm.

Plate / perforert plate
Rekkverk med plate og perforert  
plate er et barnesikkert rekkverk,  
det vil si at åpningen er på  
maksimalt 100 mm. 

Krenelert nett / trådnett
Rekkverket med krenelert nett er  
akkurat som et rekkverk med  
plate et barnesikkert alternativ  
med en maksimal åpning  
på 100 mm.

Alternative utførelser 

116 www.weland.no  |  46 93 91 00



Ekstra håndleder
Weland spiraltrapper for innen-
dørs bruk kan også utstyres med 
en ekstra håndleder. Håndle-
deren plasseres under håndle-
deren og i valgfri høyde. 

Innerhåndleder
Spiraltrappen kan også leveres 
med en innerhåndleder. Hånd-
lederen plasseres på sentrums-
røret. 

Repos/plattform
Valgfri utforming av avstignings-
repos produseres på bestilling. 
Avstigningsreposet kan også 
bygges ut til en plattform/balkong.

Repoer
Balkonger produseres i ønsket 
størrelse og leveres med de nød-
vendige rekkverk og trinn. Hvis 
reposene er svært store, produ-
seres de i seksjoner for at mon-
teringen skal bli enklere. 

Dekkerekkverk 
Spiraltrappene leveres som 
standard med rekkverk i bak-
kant av avstigningsreposet. Rek-
kverket plasseres fra sentrums-
røret til periferien. Utover dette 
produserer Weland flere ulike 
typer dekkerekkverk i henhold 
til kundens ønsker. Enkelte rek-
kverk er også lagerførte.

Les mer om rekkverk/dekkerek-
kverk på side 168–187.

Ekstra håndleder

Innerhåndleder

Håndleder
Rund håndleder av furu, bjørk, 
bøk eller ask kan også produse-
res. Håndlederen har en diame-
ter på 50 mm. 

Rektangulær trehåndleder pro-
duseres på bestilling. Hånd- 
lederen har målene  
45 x 130 mm og er  
i massivt tre. 

Trappetrinn
Spiraltrappetrinn i andre mate-
rialer, for eksempel et annet tre-
slag, betong, marmor, Terrazzo, 
fliser osv., kan lages etter dine 
ønsker.

Tretrinn
Massiv lamellimt furu, bjørk, bøk og ask, 
30 mm. Herdelakkert eller oljet overflate.

Betongtrinn
Trinnoverflate av gråbetong,  
50 mm. Plateunderlag.

Marmortrinn
Trinnoverflate av marmor, 30 mm.  
Plateunderlag.

Terrazzo-trinn
Trinnoverflate av Terrazzo-betong,  
50 mm. Plateunderlag.

Trinn for fliser
Trinnoverflate av fliser.  
Plateunderlag.
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Port
Weland port kan monteres på spiraltrappen. Portens 
hengsel monteres på sentrumsrøret, og låsbeslaget 
festes i trappens rekkverk. Låsen er fjærbelastet og 
så hard at små barn ikke kan åpne den.

Porten kan brukes både på begynnelsen og på  
slutten av trappen.
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Trinnhøyde
Trinnhøyden velges med hensyn til den gitte høyden 
mellom på- og avstigning. Passende radius og antall 
trinn per runde bestemmer deretter trinnhøyden.

Trinnhøyden bør ligge mellom 160 og 220 mm. Jo 
mindre trinnhøyde du velger, desto dypere må trin-
net være. Normal trinnhøyde ligger rundt 170 til 
180 mm. 

Formelen for trinnhøyde  
er 2 x h + B = 580–640.

B

h

Våre folk står til disposisjon ved dimensjonering, 
tegning og prosjektering av din spiraltrapp. 

Hver spiraltrapp tegnes opp spesielt, og tegningen 
sendes kunden for godkjenning før produksjonen 
starter.

Ved prosjektering av spiraltrapper må det tas hensyn 
til trapperadie, trinnhøyde og antall trinn pr. runde.

Trapperadie
Trapperadien er målet fra trappens sentrum til  
ytterkanten av håndlederen. Weland produserer 
spiraltrapper med radius fra 600 til 1500 mm.

Prosjektering

Trapperadie
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Høyre- eller  
venstresvingt trapp
Weland spiraltrapper produseres høyre- eller ven-
stresvingt. Med høyresvingt trapp menes at den 
svinger til høyre ved oppstigning. (sentrumsrøret til 
høyre ved oppstigning).

Frihøyde
Den frie høyden i trappen kan ikke være under 
2000 mm. Høyden måles mellom to punkter som 
ligger rett under hverandre.

Mål fra overkanten av det  
nederste trinnets forkant  
til underkanten av reposets  
(trinnets) bakkant.

Høyresvingt Venstresvingt
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Antall trinn per runde
Tallene nedenfor er til hjelp ved bestemmelse av antall trinn per runde og antall trinnhøyder. Man teller an-
tallet trinnhøyder mellom av- og påstigningen og sammenligner verdiene for oppnådd trinnhøyde. 

Merkede felt (grønt) i tabellen er trapper som bør tilstrebes ved prosjektering.

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

600/14 135 200-220

600/15 126 200-220

600/16 118 200-220

700/14 179 200-220

700/15 167 200-220

700/16 157 200-220

700/17 148 200-220

700/18 140 200-220

800/15 209 175-210

800/16 196 180-210

800/17 185 180-210

800/18 174 190-220

800/19 165 190-220

800/20 157 190-220

900/15 251 175-190

900/16 236 175-200

900/17 222 175-200

900/18 209 175-200

900/19 198 180-210

900/20 188 180-210

900/21 179 180-210

900/22 171 180-210

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

1000/15 293 165-185

1000/16 275 165-185

1000/17 259 165-185

1000/18 244 165-185

1000/19 231 175-200

1000/20 220 175-200

1000/21 209 180-210

1000/22 200 180-210

1000/23 191 180-210

1000/24 183 180-210

1100/16 314 165-180

1100/17 296 165-180

1100/18 279 165-180

1100/19 264 165-180

1100/20 251 165-190

1100/21 239 170-200

1100/22 228 170-200

1100/23 218 170-200

1100/24 209 170-200

1200/16 353 155-190

1200/17 332 155-190

1200/18 314 155-190

1200/19 297 155-190

1200/20 283 155-190

1200/21 269 155-190

1200/22 257 160-200

1200/23 246 170-200

1200/24 236 170-200

Radie  
trinn/runde

Trinndybde i 
ganglinje*

Riktig  
trinnhøyde

1300/18 349 155-180

1300/19 331 155-180

1300/20 314 155-180

1300/21 299 155-180

1300/22 285 155-190

1300/23 273 155-190

1300/24 262 155-190

1400/20 345 150-180

1400/21 329 150-180

1400/22 314 155-190

1400/23 300 155-190

1400/24 288 155-190

1400/25 276 155-190

1400/26 266 155-190

1500/22 343 150-180

1500/23 328 150-180

1500/24 314 150-180

1500/25 301 155-180

1500/26 290 155-180

1500/27 279 155-180

1500/28 269 155-180

14 trinn/runde
R=600 mm

18 trinn/runde
R=700-1300 mm

24 trinn/runde
R=1100-1500 mm 300

*  Trinndybden beregnes  
etter en tenkt linje 300 mm 
fra periferien.

15 trinn/runde
R=600-700 mm

20 trinn/runde
R=800-1400 mm

26 trinn/runde
R=1400-1500 mm

16 trinn/runde
R=600-900 mm

22 trinn/runde
R=1000-1500 mm

28 trinn/runde
R=1500 mm

= Trapp som bør tilstrebes.

= Trinn spesialproduseres.

= Nødtillfelle.
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0,8 kN/m

Håndleder
Som standard er håndlederen  
av rustfritt rør, Ø 42 mm.

Rekkverksbelastning
Rekkverket er dimensjonert  
for å tåle en belastning  
på 0,8 kN/m håndleder.

Belastning på trinn
Trinnene er dimensjonert  
for en flatelast på 4,0 k/N m2  
eller en punktlast  
(100x100 mm) på 3,0 k/N.

Avstand til vegg
Spiraltrappens ytterperiferi må være minst 50 mm 
fra vegg. Trinndybden beregnes etter en tenkt 
ganglinje 300 mm fra periferien.

Rekkverkshøyde
Rekkverkets høyde er 1100 mm ved  
forkanten av trinnet. Ekstra hånd- 
leder plasseres på valgfri høyde  
innenfor stenderne, f.eks.  
900 mm.

Høyden på rekkverket på  
reposet er som standard  
1100 mm.

42
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Staging
Spiraltrappen må stages  
for hver runde. Dette  
kan skje gjennom av- 
stigningsreposets inn- 
festning. 

Hvis trappen ikke har  
avstigningsrepos på hver runde, skjer staging 
mellom trappens trinn og vegg med passende stag.

Innfestning av reposer
Bruk riktig skrue med  
hensyn til materialet  
ved inn festningspunktet.

Ø 150

10
0

Innfestning av bunnplate
Bruk riktig skrue med hensyn til materialet ved 
innfestningspunktet. 

Ved innfestning til spiraltrapper der det ikke er en 
eksisterende plate, må det støpes en sokkel. Denne 
må dimensjoneres med hensyn til aktuelle belast-
ninger. 

Generelt er det slik at bunnplatens avstand til  
veggen må være minst trappens radius pluss 
50 mm.
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Typegodkjenning og produksjonskontroll
Weland spiraltrapp nr. 3 er typegodkjent i henhold til SP SITAC 1002  
(typegodkjenningsbevis SC0681-09) og godkjent i henhold til brann-
teknisk klasse R 30.

I henhold til gjeldende bestemmelser for produksjonskontroll om tek-
niske egenskapskrav til bygninger m.m. BVL.

I Sverige finnes det et frivillig system for godkjenning og produksjon-
skontroll av materialer, konstruksjoner og anordninger som skal bru-
kes i bygninger. Et godkjent og produksjonskontrollert produkt oppfyl-
ler de kravene som angis i gjeldende lover og forskrifter i Sverige.

Produktets egenskaper er kontrollert  
gjennom testing hos et kompetent  
testorgan eller gjennom beregninger.  
En kvalitetssikret produksjonskontroll  
er tilknyttet produksjonen. Kontrollen  
innebærer at produsenten har  
systematisert og dokumentert  
produksjonsprosessen, noe som  
gir færre feil og lavere kostnader.

Produktgodkjenning
Weland spiraltrapp nr. 3 er produktgodkjent i henhold til SITAC (god-
kjenningsbevis 1122/95) og godkjent i henhold til brannteknisk klasse 
R 30.

I henhold til gjeldende bestemmelser i svenske Boverkets Byggregler 
(BBR) og Boverkets Konstruktionsregler (BKR).

P-merket er SP Sitacs og SPs eget sertifiseringsmerke. Kvalitetsmer-
ket viser at produktet er gransket og kontrollert i henhold til de reg-
lene som finnes for hvert produktområde. 

P-merkingen er basert på markedets  
behov, som også kan inkludere krav  
fra myndighetene. Utover Boverkets  
Byggregler stilles det ofte ytterligere  
og strengere krav etterspurt av  
markedet. Utvikling av  
sertifiseringsregler skjer derfor  
i nært samarbeid med berørte  
produsenter og brukere.

Se hele dokumentet på vår  
hjemmeside www.weland.no
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Emballasje
Alle trappens komponenter leveres i trekasse. Dette 
gir en ekstra trygghet for både oss og våre kunder. 
Når leveransen ankommer 

byggeplassen i ubrutt forpakning,  vet vi at leveran-
sen er komplett og uskadet. Montøren behøver ikke 
lete etter flere kolli og kontroll skjer enkelt mot 
medfølgende pakkseddel.

Montering
Montering utføres lett med enkelt håndverktøy. 

Utførlig monteringsanvisning følger hver leveranse. 
Weland spiraltrapp kan også monteres i sin helhet 
på bakken og løftes på plass.

Se også monteringsfilmen på vår  
hjemmeside www.weland.no
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Bestillingsopplysninger for spiraltrapper, villa og kontor, innendørs
Fyll ut følgende opplysninger eller send en skisse eller en byggtegning med mål for bestilling eller et raskt 
tilbud.  Skjemaet (PDF) kan også lastes ned på www.weland.no.

Standard:

Alternative utførelser:

Overlat prosjekteringen av trappen til Weland. Får vi ovenstående opplysninger, får De en velfungerende trapp.

Trinnutførelse
o Tretrinn, massiv eik 30 mm 
 o Herdelakkert o Oljet
o Platetrinn, slett for belegning
o  Platetrinn, slett + plastbelegg 

Tarkett Optima nr. .........................
o Platetrinn, slett + belegg ..............

Håndleder
o Stålrør Ø 42 mm
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

blankpolert/mattbørstet
o Rundt tre Ø 50 mm, eik 
 o Herdelakkert o Oljet

Trinnutførelse
o Tre, massiv, lamellim, 30 mm 
 o furu o bjørk o bøk 
  o ask  
 o Herdelakkert o Oljet
o Marmor 30 mm
o Gråbetong 50 mm
o Terrazzobetong 50 mm
o Platetrinn (slett) for flislegging
o Platetrinn (slett) for betongfylling

Håndleder
o Håndleder, rundt tre Ø 50 mm 
 o furu o bjørk o bøk  
 o ask  
 o Herdelakkert o Oljet

Etasjehøyde
Gulv til gulv. Angi for hver etasje.

Høyde 1. etasje = ............................

Høyde 2. etasje = .............................

Høyde 3. etasje = .............................

Rekkverksutførelse
o  Industrirekkverk med 1 stender  

pr. trinn
o  Barnesikkert rekkverk med bøyler
o  Barnesikkert rekkverk med  

stendere c/c 100 mm
o  Rekkverk med 1,2,3 eller 4  

knelister av flattstål 50x3 mm

 ...................st. knelister

Ekstra håndleder
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

blankpolert/mattbørstet
o Håndleder, rundt tre Ø 50 mm 
 o eik o furu o bjørk 
 o bøk  o ask  
 o Herdelakkert o Oljet

Innerhåndleder
o  Rustfritt rør Ø 42 mm,  

blankpolert/mattbørstet

1. etasje
•  Vegger, dører, vinduer. Plassering 

og mål.
•  Dører markeres med størrelse  

og svingretning.

2. etasje
•  Vegger, dører, vinduer. Plassering 

og mål.
• Evt. utsparingsmål.
•  Dører markeres med størrelse  

og svingretning.

Dekkerekkverk
•  Marker evt. dekkerekkverk  

med mål.

Avstigningsrepos
o Kvadratisk
o 90°-repos med radie
o Sluttrinn

Overflatebehandling
o Grunnmalt

Trappens radie
Radie 600, 700 til 1500 mm.

R= ....................................................

Rekkverksutførelse
o  Barnesikkert rekkverk med 6 mm 

herdede glasskassetter
o  Barnesikkert rekkverk med ut-

fylling av plate/perforert plate
o  Barnesikkert rekkverk med  

krenelert nett / trådnett

Port
o 1. etasje
o 2. etasje

Overflatebehandling
Ferdig malt i h.t.

o Farge: ..................................

o RAL-farge: ...................................

o Varmgalvanisert

For hver etasje angis:

12

12

12

3

3

3

6

6

6

9

9

9
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Rette trapper
Weland`s rettløpstrapper produseres som  
standard i stål og benyttes først og fremst i industrien,  
men også som rømningstrapper.

Rette trapper er som standard  
varmgalvaniserte.
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Standard rettløpstrapper
Welands rette trapper består av fire hovedkompo-
nenter. Vanger, trinn og reposer av gitterrist samt 
rekkverk. 

Trappene leveres som løse deler som skrus sammen 
ved montering. Trappene leveres med nødvendige 
boltedetaljer.

Materialet i trappen er som standard varmgalvanisert. 

Rette spesialtrapper
Rette trapper for andre miljøer, som kontorer, boliger, 
entréer, offentlige lokaler, skoler osv., produseres 
etter dine behov. 

Trapper som avviker fra standarden vår. 

Det kan være andre vanger, andre materialer i 
trinnene eller spesialrekkverk. Da brukes det som 
regel andre materialer, for eksempel tre, stein og 
glass, i trinn og rekkverk. Trappens overflatebe-
handling kan også varieres etter dine ønsker. 

Trapper med trinn av betong, marmor eller andre 
typer stein produseres innenfor rammen av hva 
som er standard for våre leverandører.

Effektiv produksjon
Weland rette trapper produseres i  
en effektiv produksjonslinje. Dette  
gir en trapp med svært nøyaktige  
mål, stor leveringskapasitet og  
kort leveringstid.

 

Lette å montere
Rette trapper består av letthåndterlige deler som 
skrus sammen. De eneste verktøyene som trengs, er 
skrunøkler (fastnøkkel eller skiftenøkkel). 

Hver trappedel merkes med en merkebrikke slik at 
monteringen går enklere.

OBS! Ingen sveising er nødvendig ved montasje. 

Med effektiv produksjon 
av rette trapper får man:

•  lette og pene konstruksjoner

•  svært nøyaktige mål ved montering

•  stor leveringskapasitet

•  kortere leveringstider
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Rett trapp standard

Produksjonen skjer i henhold til de svenske Boverkets  
Byggregler (BBR) og dimensjoneres i henhold til Eurokode  
med nasjonal tilpasning.

Rekkverk
Weland produserer tre ulike typer standardrekkverk til rette trapper: 
industrirekkverk, rekkverk med knelist og barnesikkert rekkverk med 
stående spiler. 

Rette trapper kan produseres med rekkverk på høyre eller venstre 
side alt. på begge sider eller med håndleder på veggen. Høyden på 
rekkverket er som standard 1000 mm i trappeløp og  
1000 mm på repos. Dersom det er risiko for å falle  
ned, kan rekkverkshøyden justeres opp til 1100 mm.

Barnesikkerhet
Barnesikkerhet betyr at ingen åpning i trappen får  
være større enn 100 mm.

Rekkverk med stående spiler 
Rekkverk med stående spiler er et  
barnesikkert rekkverk, det vil si at  
åpningen mellom stengene er på  
maksimalt 100 mm. 
Håndleder og stender av rør Ø 42 mm. 
Runde spiler/balustre av stål Ø 12 mm, 
maks åpning mellom disse  
er 100 mm. Spileholdere  
av rør 26,9 mm.

Rekkverk med knelist
Håndleder og stender av rør Ø 42 mm. 
Knelist av rør Ø 26,9 mm. Benyttes først 
og fremst som rømningstrapp (der barn 
ikke skal oppholde seg).
Trappene kan også utstyres med be- 
skyttelsesbur nede, for å hindre  
uønsket tilgang til  
trappen.

Industri rekkverk
Håndleder og stender av rør Ø 42 mm. 
Benyttes først og fremst i industrien. 

maks.  
100 mm

maks.  
100 mm
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Rekkverksplassering
Rette trapper kan produseres med 
rekkverk på høyre eller venstre 
side, alternativt med rekkverk på 
begge sider. Rekkverket sveises 
eller skrus til vangene i løp og 
på reposer. Håndleder som mon-
teres i veggen på én eller begge 
sider av trappeløpet, er også et 
alternativ.

Standard trappetrinn
TH6 produseres av pressveiset 
gitterrist med maskeåpning c/c 
33 x 75 mm. 

TH6-S produseres av samme 
ristetype, men har en sikker-
hetsfremkant som tydelig mar-
kerer trinnets fremkant og gir 
bedre sklisikkerhet.

Lagerføres i varmgalvanisert ut-
førelse.

Trappetrinn med bredde opp til 
900 mm har gavl med høyde 60 
mm. Fra 1000 mm og oppover er 
gavlhøyden 70 mm. Dette gjelder 
alle typer trinn.

Spesialtrinn kan lages av valgfri 
risttype i vårt sortiment.

TH6-S
Gitterristtrinn med sikkerhetsforkant  
og en maskevidde på  
c/c 33 x 75 mm.

TH6
Gitterristtrinn med maskevidde  
på c/c 33 x 75 mm uten  
sklisikker fremkant.

Vanger
Weland standard rettløpstrapper 
produseres med vanger av WUC-
profil. Profilen er fremstilt for å 
gi stabile trapper og lav vekt.
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Overflatebehandling
Som standard varmgalvani-
seres Weland rette trapper for 
utendørs bruk i klasse  
NS-EN ISO 1461.

Les mer om overflatebehandling 
på side 272–275.

Standardreposer
Standardreposer TH6-S produ-
seres av pressveiset gitterrist med 
maskevidde på c/c 33 x 75 mm. 
har en sikkerhets forkant som 
tydelig markerer forkanten og 
dessuten gir økt sklisikkerhet.  

Reposene finnes med standard-
dybde 500, 700 og 1000 mm i 
varmgalvanisert utførelse.

Spesial repos kan produseres 
etter kundens ønskemål. Se mer 
på alternative utførelser.

TH6
Gitterristrepos med maskevidde  
på c/c 33 x 75 mm uten sklisikker  
fremkant.

TH6-S
Gitterristrepos med sikkerhets- 
forkant og en maskevidde på  
c/c 33 x 75 mm.
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Alternative utførelser 

Vanger
Weland produserer også vanger 
av flattstål eller U-bjelker. Flatt-
stål og U-bjelker benyttes når 
det ikke kan brukes WUC-profil 
i trappeløpet. 

Midtvangen brukes ved ekstra 
brede trapper. På midtvangen 
er det også mulig å plassere et 
rekkverk for å få en sikrere rett 
trapp når man går opp og ned. 

U-bjelke

Flattstål

Rekkverk
Rekkverk med flere knelister, 
glasskassetter, platekassetter, 
firkantprofiler og krenelert nett 
er eksempler på andre rekk-
verksvarianter som Weland pro-
duserer. 

Glasskassetter, platekassetter og 
krenelert nett er barnesikre rek-
kverk, det vil si at åpningen er 
på maksimalt 100 mm. 

Håndleder
Rund eller rektangulær trehånd-
leder produseres etter dine øns-
ker. Håndlederen er i massivt tre 
og kan fås i flere ulike treslag. 

Ekstra håndleder
Weland rette trapper kan også 
utstyres med ekstra håndleder. 
Håndlederen plasseres under 
håndlederen og i valgfri høyde. 
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Trappetrinn
I tillegg til trinn av forskjellige 
gitterristtyper produserer vi også 
trinn av profilrist, dørkeplate, 
lettrist (tett/hullet/profilert/per-
forert), stålplate m/belegg, tre av 
forskjellige slag, marmor, betong, 
terrazzo-betong m.m. 

Kontakt oss ved prosjektering så 
finner vi en løsning. 

Trinnene kan utstyres med høy 
bakkant for å redusere åpningen 
mellom trinn

Betongtrinn med  
Terrazzo-belegning 
Trinnoverflaten er av T 
errazzo-betong.

Tretrinn
Trinnoverflate av massivt lamellimt tre,  
30 mm. Det finnes tresorter som eik, 
furu, bjørk, bøk og ask.

Platetrinn med belegg 
Platetrinn som kan kles med  
belegg, eller med belegg.

Trinn med høy bakkant
Gitterristtrinn med settetrinnlist.  
Maskevidde på c/c 33 x 75 mm.

Tåreplatetrinn
Trinnoverflate av tåreplate.

Trinn av profilrist
Profilrist type TSD. Lages med taggete 
profiler, noe som gir maksimal sklisikkerhet. 
Varmgalvanisert utførelse. 
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Sparkelist
Løs barnesikker profil til rette 
trappetrinn. Sparkelist skrus 
til trinnet for å innfri barnesik-
ringskrav. Sparkelist finnes i 
lengdene som angis i tabellen. 

Varmgalvanisert utførelse.

Profilerte lettristtrinn, TLDS
Profilerte lettristtrinn. Den  
taggete oversiden gir  
ekstremt god skli- 
sikkerhet.

Perforerte lettristtrinn, TLDP
Lettristtrinn med svært god sklisikkerhet. 
Risten har mindre åpninger (hull Ø 10 
mm samt 4 mm dreneringshull). Bedre 
sikring mot at gjenstander  
faller gjennom åpningene.

Tette lettristtrinn, TLDT
Tette lettristtrinn har et preget  
mønster som gir god  
sklisikkerhet.

Lettristtrinn med hull, TLDH
Lettristtrinn med hull er som et tett lett-
risttrinn med utstansede ovale hull på 
15 x 69 mm.

Beskrivelse 
(mm) Art. nr. Høyde (mm)

700 14607001 92

800 14608001 92

900 14609001 92

1000 14610001 92

1100 14611001 92

1200 14612001 92

1300 14613001 92

1400 14614001 92

1500 14615001 92

Lagerførte barnesikker profil
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Repos
Valgfri utforming av repos.  
Weland produserer Deres repo 
på bestilling. Reposet kan også 
bygges ut til en plattform/bal-
kong.

Repoer
Repoer produseres i ønsket stør-
relse og leveres med de nød-
vendige rekkverk og stag. Hvis 
reposene er svært store, produ-
seres de i seksjoner for at mon-
teringen skal bli enklere. 

Sparkelist
Dersom det er fare for at men-
nesker kan oppholde seg under 
repos eller dekkekant, bør rek-
kverket utstyres med sparkelist 
som forhindrer at ting sparkes 
ned.

Dekkerekkverk 
Rette trapper utstyres som stan-
dard med rekkverk. Utover dette 
produserer Weland flere ulike 
typer dekkerekkverk i henhold 
til kundens ønsker. Enkelte dek-
kerekkverk er dessuten lager-
førte.

Dekkerekkverk produseres alltid 
med en høyde på 1100 mm. Inn-
festning skjer normalt i henhold 
til alternativ A eller B.

Les mer om rekkverk/ 
dekkerekkverk på side 168–187.

A B
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Beskyttelsesbur
For å hindre at uvedkommende 
tar seg opp den rette trappen, 
kan den kompletteres med et 
beskyttelsesbur nederst. 

Beskyttelsesburet leveres i seks-
joner som boltes sammen. Nød-
vendig materiale følger med. Bu-
ret plasseres på et fundament. 

Beskyttelsesburene lages i ulike 
utførelser, for eksempel av git-
terrist, strekkmetall og rør. 

Døren utstyres med en ASSA 
565-lås. Dørhåndtak på begge 
sider. Døren til buret åpnes med 
nøkkel fra utsiden og med vrider 
fra innsiden.

Varmgalvanisert utførelse. 

Port
Weland port kan monteres på den 
rette trappen. Portens hengsel og 
beslag monteres på rekkverket. 
Låsen er fjærbelastet og så hard 
at små barn ikke kan åpne den.
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Prosjektering

Det enkleste er å overlate prosjekteringen til oss. 
Våre folk har lang erfaring i prosjektering og dim-
ensjonering av rette trapper. Send over en bygge-
tegning så ordner vi resten.

Vi dimensjonerer og tegner trappen og alt du be-
høver å gjøre er å kontrollere målene og godkjenne 
tegningen før produksjonen starter.

Ettløpstrapper
Ettløpstrapper er trapper fra noen trinn til en 
hel trapp opp til en etasje og avstigning. Trappen 
svinger ikke med svingrepos.

Ulike varianter for feste til repos

Flerløpstrapper
Flerløpstrapper er trapper som 
bindes sammen med venderepoer. 
På denne måten kan trappene 
bli svært høye. 

Eksempel på flerløpstrappe

Det øverste trinnet er én  
trinnhøyde nedenfor  
eksisterende av- 
stigningsrepos.

Det øverste trinnet er på nivå  
med eksisterende  
avstigningsrepos.

Trapp med avstigningsrepos.
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Stigning/trinnhøyde
For at trappen skal bli god å gå i kreves et visst 
forhold mellom stigningsvinkel, trinnhøyde og 
trinndybde. Helst skal trappens stigningsvinkel 
være mellom 30° og 45°, imidlertid er plassen ofte 
begrenset og idealvinkelen kan derfor ikke oppnås.

I tabellen kan du finne riktig trinnhøyde og trinn-
dybde for en gitt trappevinkel. Se BBR99 kapittel 
8:232.

Eksempel:
Utlegg (L) = 3,5 meter
Trappehøyde (H) = 2,5 meter

L
  =  

3,5 
 = 1,4  som gir en trappevinkel på 35° 

H      2,5

Trappe- 
vinkel

Passende  
trinnhøyde

Passende  
trinndybde

Forholdet* utlegg/ 
trappehøyde

60° 240 130-160 0,58

57° 230-240 160 0,65

55° 230 160-200 0,70

52° 220-230 160-200 0,78

50° 220 200 0,84

47° 210-220 200 0,93

45° 210 200-230 1,00

42° 200-210 230 1,11

40° 200 230-260 1,19

37° 190 260 1,33

35° 180-190 260-300 1,43

32° 175 300 1,60

30° 170 300 1,73

*  Dersom du ikke kjenner trappevinkelen, men utlegget, kan 
du dividere utlegget (L) med trappehøyden (H) og gå til 
nærmeste tall til høyre i tabellen.

L

H
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UPE220

UPE200

UPE180

UPE160

WUC170/5

WUC170/4

WUC170/3

WUC120/3

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

Beräkning av vangstycke

U
tl
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g

n
in

g
 (

m
)

Stegbredd (m)

UPE180

UPE160

Veiledning for beregning av vanger
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Beräkning av vangstycke
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Beräkning av vangstycke
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g
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m
)

Stegbredd (m)

UPE220

UPE200

UPE180

UPE160

WUC170/5

WUC170/4

WUC170/3

WUC120/3

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

Beräkning av vangstycke

U
tl

ig
g

n
in

g
 (

m
)

Stegbredd (m)

Dimensjoner for  
vangeprofil WUC
WUC-profilen produseres av 3, 4 eller 5 
mm plate, i 120 eller 170 mm høyde. Ved 
spesielle belastninger ber vi deg kontakte 
Weland.

Vange-
alternativ  

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t 
(mm)

Bøyemotstand  
W i cm3

Vekt  
(kg/m)

WUC 120/3 120 45 22 3 25,0 6,0

WUC 170/3 170 55 25 3 46,1 7,8

WUC 170/4 170 55 25 4 59,6 10,4

WUC 170/5 170 55 25 5 72,7 12,9

Verdier for WUC-profil i h.t. tabell.

0,6

1,0

0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

UPE220

UPE200

WUC170/5

WUC170/4

WUC170/3

WUC120/3

0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2

A

t

C
B

Trinnlengde (m)

U
tle

gg
 (m

)

OBS! Ved dim. av vanger må det tas hensyn til tyngre trinn,  
for eksempel betongtrinn, og lange utleggsmål.
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D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

Fremkant

45 mm t.o.m. L=900 mm
55 mm f.o.m. L=1000 mm

15 mm

40

36

50

60

80

100

15

39

35

50

58

35

25

35

65

70

72

115

50

50

50

50

50

50

Type

130 160 200 230 260 300

400 TH6 2,1 2,4

400 TH6-S 2,2 2,5

500 TH6 2,4 2,8 3,3

500 TH6-S 2,5 2,9 3,4

600 TH6 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8

600 TH6-S 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9

700 TH6 3,6 4,2 4,9 5,5 6,1

700 TH6-S 3,7 4,3 5,0 5,6 6,2

800 TH6 4,0 4,7 5,4 6,1 6,8 7,5

800 TH6-S 4,1 4,8 5,5 6,2 6,9

900 TH6 4,4 5,2 6,0 6,8 7,5 8,2

900 TH6-S 5,3 6,1 6,9 7,6

1000 TH6 5,8 7,8 8,7 9,7 10,8

1000 TH6-S 6,8 7,9 8,8 9,8 10,9

1100 TH6 9,5 10,6 11,7

1100 TH6-S 9,6 10,7 11,8

1200 TH6 10,2 11,4 12,6

1200 TH6-S 10,3 11,5 12,7

1300 TH6 12,2 12,2

1300 TH6-S 15,2

1400 TH6 14,5 16,2

1400 TH6-S 16,3

1500 TH6 17,1 19,0

1500 TH6-S 19,1

1600 TH6 20,2

1600 TH6-S 20,3

1800 TH6 22,5

1800 TH6-S 22,6

Vekt trappetrinn (kg/stk)Bredde
(L)

mm
Trinndybde, (D) mm

TH6 TH6-S

Trappetrinn, dimensjoner og mål
Weland lagerfører standardtrinn type TH6 og TH6-
S med maskevidde på c/c 33 x 75 mm. Trinnene fin-
nes i flere størrelser. Se mer om størrelser og vekt i 
denne tabellen. Varmgalvanisert utførelse.

Mål på trinngavl
Hulldim. Ø 14 mm for M12 skrue

Tallene i tabellen angir ca. vekt i kg

= lagerførte dimensjoner

Trinnbredde (L)

Trinndybde (D)
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TH6-S

TH6

Type

500 700 1000

500 TH6 5,9 8,0 11,2

500 TH6-S 5,9 8,0 11,2

600 TH6 6,9 9,4 13,1

600 TH6-S 6,9 9,4 13,1

700 TH6 9,2 12,4 17,7

700 TH6-S 9,2 12,4 17,7

800 TH6 10,4 14,3 20,0

800 TH6-S 10,4 14,3 20,0

900 TH6 11,7 15,9 22,3

900 TH6-S 11,7 15,9 22,3

1000 TH6 15,0 20,5 28,7

1000 TH6-S 15,0 20,5 28,7

1100 TH6 16,5 22,5 31,4

1100 TH6-S 16,5 22,5 31,4

1200 TH6 17,9 24,4 34,1

1200 TH6-S 17,9 24,4 34,1

1300 TH6 21,7 29,2 41,5

1300 TH6-S 21,7 29,2 41,5

1400 TH6 23,3 31,8 44,6

1400 TH6-S 23,3 31,8 44,6

1500 TH6 27,7 37,9 53,2

1500 TH6-S 27,7 37,9 53,2

1600 TH6 29,7 40,7 57,2

1600 TH6-S 29,7 40,7 57,2

1800 TH6 61,0

1800 TH6-S 61,0

Vekt repos (kg/stk)Bredde
(B)
mm

Reposdybde, (D) mm

Reposer,  
dimensjoner og mål
Weland lagerfører standardreposer type 
TH6 og TH6-S med maskevidde på c/c 33 x 
75 mm. Reposene finnes i flere størrelser. Se 
mer om størrelser og vekt i denne tabellen. 
Varmgalvanisert utførelse.

Mål på reposgavl
Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt

Ca. vekt i kg

= Lagerførte dimensjoner

Reposdybde (D)

Reposbredde (B)
(Trappebredde)

D= 1000

D= 500

D= 700

45 mm t.o.m. B=900 mm
55 mm f.o.m. B=1000 mm

Fremkant

Fremkant

45 mm t.o.m. B=900 mm
55 mm f.o.m. B=1000 mm

15 mm

15 mm

100

100

100

35

35

35

390

315

515

35

50

50

390 50
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Støttebein
Støttebein og festevinkel un-
der reposvanger.

Bærebjelke
Støttebein og bærebjelke 
under repos.

Konsoll
Konsoll under reposvanger.

Innfestning og staging
Rette trapper har ulike innfestnings- og stagings-
alternativer avhengig av hvor stor trappen er. Ved  
små trapper kan det være nok med festevinkler.  
Større trapper kan trenge både bærebjelker og  
konsoller.

Weland hjelper deg med riktig innfestning og  
staging.

Festevinkel 
Festevinkel for trapp- 
reposvanger.

Plattform
Separat plattform.
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Overlat prosjekteringen av trappen til Weland. Får vi ovenstående opplysninger, får De en velfungerende trapp.

Type trapp, høyde, bredde og utlegg o Trappehøyde (H)

o Trappebredde (B)

o Trinnlengde (L)

o Utlegg (U)

o Reposdybde (D)

o Øverste trinn en o Øverste trinn i 
 trinnhøyde under   nivå m/betonggulv 
 eksisterende gulv

Bestillingsopplysninger
Fyll ut følgende opplysninger eller send en skisse eller en byggtegning med mål for bestilling eller et raskt 
tilbud.  Skjemaet (PDF) kan også lastes ned på www.weland.no.

Trappebredde
På hver side av trappen bør vanger, sokler, 
rekkverk, håndledere o.s.v. ikke utgjøre 
mer enn 100 mm av trappesjakten. Av-
standen mellom en begrensningsvegg og 
trappeløpets side bør være høyst 50 mm.

Rekkverk
o Uten rekkverk

Dekkerekkverk

Trinn og repos

Overflatebehandling 
trappetrinn

o Rekkverk u/knelist  
 på en side

o Venstre  o Høyre
ved oppstigning

o Venstre  o Høyre
ved oppstigning

o Rekkverk u/knelist  
 på begge sider

o Rekkverk m/knelist  
 på en side

H
H

D

U
UB B

TrinnTrappesjakt

Trinnlengde (L)

Trappebredde (B)
50

Trinndybde

Trinnlengde
(L)

o Rekkverk med knelist  
 på begge sider

o Venstre  o Høyre
ved oppstigning

o Rekkverk m/spiler  
 c/c 100 mm på en  
 side

o I h.t. egen skisse

o TH6 o TH6-S o 

o Varmgalvanisert
o Grunnmalt

o Rekkverk m/spiler  
 c/c 100 mm på begge  
 sider

o Ferdig malt i h.t. 
 RAL-skalaens  
 standardfarge nr.

o Venstre  o Høyre
o begge sider

o Håndleder på vegg
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Spesialtrapper
Spesialtrapper er trapper som avviker fra  
Welands standard. Disse trappene produseres i en  
rekke ulike utførelser og kombinasjoner.
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Svingte trapper
Trapper med svingte vanger. 
Trappene kan være frittstående. 
Radius, trinnbredde og andre 
data er i prinsippet valgfritt.

Kombitrapper
Welands kombitrapper er en 
kombinasjon av en rett trapp og 
en spiraltrapp. Disse produseres 
og kombineres etter dine behov.

Vindeltrapper
Vindeltrapper med svingte 
vanger. Trinn og rekkverk med 
samme kombinasjonsmuligheter 
som for spiraltrapper. 

Spiraltrapper  
spesial
Spiraltrapper som lages med for 
eksempel trinn som går ut mot 
tilstøtende vegger. 

Spiraltrapper med ekstra kraftig 
sentrumsrør.

Byggetrinn
En stabil, lettmontert og sklisik-
ker trapp. Trinnene som brukes i 
den midlertidige trapper er laget 
av galvanisert stål og kan brukes 
om og om igjen.

Fellbrygge
Fleksibel trapp som brukes der 
det kan forekomme ulike nivå-
forskjeller, for eksempel mellom 
en lastekai og en brygge. Trap-
pen har hengslet vanger. 

s. 152

s. 154

s. 156 s. 157

s. 153

s. 155
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Spiraltrapper spesial

Spiraltrapper kan produseres med 
trinn som går ut mot tilstøtende 
vegger. 

De kan også produseres med 
ekstra kraftig sentrumsrør for 
spiraltrapper med ekstra stor 
radie.

Trinn, rekkverk og overflatebe-
handling som for øvrige spiral-
trapper.

Spesialtrapp, trinn ut mot  
vegg uten rekkverk.
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Kombitrapper

Weland kombitrapper er som navnet tilsier en kom-
binasjon av rettløps-trapper og spiraltrapper. Disse 
kan produseres med trinn som går ut mot tilstøtende 
vegger, eller med vanger som danner rette vinkler. 
Trinn, rekkverk og overflatebehandling som for øv-
rige spiraltrapper.

Kombitrapp. Kombitrapp med trinn 
ut i hjørnet.
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Svingte trapper

Svingte trapper med vanger produseres med trinn og rekkverk i kom-
binasjoner som for spiraltrapper. Trappene kan være frittstående. Ra-
die, trinnbredde og andre data er i prinsippet valgfrie.

Overflatebehandling i h.t NS-EN ISO 1461 eller ferdiglakkert i valgfri 
RAL-farge.
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Vindeltrapper

Vindeltrapper med svingte vanger. Trinn og rekkverk i samme kombi-
nasjonsmuligheter som for spiraltrapper. Trappene kan for eksempel 
følge en silo på ut- eller inn-siden. Radie, trinnbredde og andre data 
er i prinsippet valgfrie.

Overflatebehandling i h.t NS-EN ISO 1461 eller ferdiglakkert i valgfri 
RAL-farge.

155www.weland.no  |  46 93 91 00



Vange

Rekkverkstender

Trehåndløper

Trinn tannet profilrist

Ved å benytte byggetrinn fra Weland får du en 
trapp som er stabil, sklisikker og lettmontert. Trin-
nene er produsert av varmforzinket stål og kan be-
nyttes om og om igjen.

Finnes i trinnbredde på 810 og  
900 mm. Trinnene er beregnet  
til bruk på trapp med 45°.

Sklisikker
Trinnene produseres av Weland´s tannet profilrist. 
Noe som gir godt fotfeste i all slags vær.

Enkel montasje
Det benyttes vanger med bredde 48 mm og mini-
mum høyde på 148 mm. Trinnene skrues fast i van-
gene. Er trappen lang økes høyden på vangene.

Lettmontert rekkverk
Rekkverk monteres enkelt  
på en eller begge sider av  
trappen, etter at trappen  
er på plass.

Byggetrinn

Utliggning

Vange lengde

Va
ng

e l
en

gd
e

Anta
l tr

inn

Sto
lpe

r /
 si

de

H
øy

de

311
45°

Beregning  
av vanger

 

3988 13 4
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Fellbrygge

Anvendes først og fremst i petroleumsindustrien og der man fremstiller 
kjemikalier.

Fellbryggen, som er leddet, består av gitterristtrinn med spesialvanger, 
gummikledde støttebuer, rekkverk på begge sider, samt fester. To dem-
pere på siden gjør bryggen lett å håndtere.

Fellbryggen leveres montert og lagerføres med 3, 4, 5 og 6 trinn.

Varmgalvanisert utførelse.

Ant. 
trinn Art. nr. A1-mål 

(mm) 
A2-mål  
(mm) 

A3-mål 
(mm) 

H1-mål 
(mm) 

H2-mål 
(mm) 

Største 
bredde

Vekt  
(kg)

3 trinn 181310101 373 830 756 637 289 825 37,0

4 trinn 181410101 455 1070 874 862 391 825 41,0

5 trinn 181510101 537 1310 1131 1088 492 825 45,0

6 trinn 181610101 619 1550 1408 1314 594 825 49,0

100

70°

25°

100

100

A1 A2

A3

H
1

H
2

13
5

Fellbrygge, lagerført
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Lettrist
Trappetrinnene i lettrist finnes i 
fire risttyper: tett, med hull, pro-
filert og perforert. Velg risttype 
etter bruksområde.

Profilrist
Trappetrinn og reposer i pro-
filrist er svært sklisikre takket 
være den taggete oversiden.

Gitterrist
Trappetrinn og reposer i pres-
sveiset gitterrist eller A-rist. La-
gerførte trinn og repoer i mange 
dimensjoner og størrelser.

Trinn og reposer
Weland produserer trinn og repoer av gitterrist,  
profilrist og lettrist. 

Mesteparten er lagerført for omgående leveranse.

Trinn og reposer er som standard varmgalvaniserte.

s. 159-162 s. 165 s. 166-167
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Trappetrinn 
av gitterrist

D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

Fremkant

45 mm t.o.m. L=900 mm
55 mm f.o.m. L=1000 mm

15 mm

40

36

50

60

80

100

15

39

35

50

58

35

25

35

65

70

72

115

50

50

50

50

50

50

Mål på trinngavl
Hulldim. Ø 14 mm for M12 skrue

Trinnbredde
 (L)

Trinndybde
(D)

Weland produserer trinn med flere ulike maskevid-
der og materialer. Gitterristtypene som vanligvis 
benyttes, er H6, N6, A22x22 og AL22x22. Mange av 
trinnene finnes på lager og kan leveres omgående.

Spesialtrinn kan produseres med valgfri risttype 
fra Welands gitterristsortiment. Trinn i spesialstør-
relser produseres i henhold til mål fra kunden og 
er bestillingsvare.

Weland produserer også komplette rette trapper – 
se mer på side 128–149. 

Mål på trinn
Trappetrinn med en lengde på opptil 900 mm har 
en gavl med høyden 60 mm. Lengder på 1000 mm 
og oppover har en gavl på 70 mm. Dette gjelder for 
alle typer trinn.
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Format 
LxD (mm)

Type TH6 
Art. nr.

TH6
(kg/stk)

Type TH6-S 
Art. nr.

TH6-S
(kg/stk)

400 x 130 14204131 1,9

400 x 160 14204161 2,2

500 x 130 14205131 2,2

500 x 160 14205161 2,6

500 x 200 14205201 3,1 14305201 3,1

600 x 130 14206131 2,6 14306131 2,6

600 x 160 14206161 3,1 14306161 3,1

600 x 200 14206201 3,6 14306201 3,6

600 x 230 14206231 4,1 14306231 4,1

600 x 260 14206261 4,6

700 x 130 14207131 3,4

700 x 160 14207161 4,0 14307161 4,0

700 x 200 14207201 4,7 14307201 4,7

700 x 230 14207231 5,3 14307231 5,3

700 x 260 14207261 5,9 14307261 6,0

800 x 130 14208131 3,8

800 x 160 14208161 4,5

800 x 200 14208201 5,2 14308201 5,2

800 x 230 14208231 5,9 14308231 5,9

800 x 260 14208261 6,6 14308261 6,6

800 x 300 14208301 7,3

900 x 200 14209201 5,8 14309201 5,8

900 x 230 14209231 6,6 14309231 6,6

900 x 260 14209261 7,3 14309261 7,3

900 x 300 14209301 8,0

1000 x 200 14210201 7,6 14310201 7,6

1000 x 230 14210231 8,5 14310231 8,5

1000 x 260 14210261 9,5 14310261 9,5

1000 x 300 14210301 10,6 14310301 11,0

1100 x 230 14211231 9,3

1100 x 260 14211261 10,4 14311261 10,4

1100 x 300 14211301 11,5 14311301 12,0

1200 x 200 14212201 8,9

1200 x 230 14212231 10,0

1200 x 260 14212261 11,2 14312261 11,2

1200 x 300 14212301 12,4 14312301 12,0

1300 x 260 14213261 13,4

1300 x 300 14213301 14,9 14313301 15,0

1400 x 260 14214261 14,3

1400 x 300 14214301 16,0 14314301 16,0

1500 x 260 14215261 16,9

1500 x 300 14215301 18,8 14315301 19,0

1600 x 300 14216301 20,0 14316301 20,0

1800 x 300 14218301 22,3 14318301 22,3

TH6

TH6-S

Trappetrinn type  
TH6 og TH6-S
Weland lagerfører standardtrinn type TH6 og TH6-S.

TH6 produseres av pressveiset gitterrist med maske-
åpning c/c 33 x 75 mm. 

TH6-S produseres av samme ristetype, men har en 
sikkerhetsfremkant som tydelig markerer trinnets 
fremkant og gir bedre sklisikkerhet. 

Spesialtrinn kan også produseres etter kundens 
ønsker. Andre dimensjoner produseres på bestilling 
og er bestillingsvare.

Varmgalvanisert utførelse.

Lagerførte trinn
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Trappetrinn type TN6
TN6 lages av pressveiset gitterrist med en maske-
vidde på c/c 17 x 75 mm med bærestål 25/2 og 30/2. 
TN6 i spesialstørrelser er bestillingsvare.

Varmgalvanisert utførelse.

Format LxD (mm) Type TN6 Art. nr. Vekt (kg/stk)

600 x 230 TN14206231 4,5

600 x 260 TN14206261 5,6

600 x 300 TN14206301 6,7

800 x 230 TN14208231 7,7

800 x 260 TN14208261 8,8

800 x 300 TN14208301 9,0

900 x 260 TN14209261 8,0

900 x 300 TN14209301 9,0

1000 x 260 TN14210261 12,0

1000 x 300 TN14210301 13,0

1200 x 260 TN14212261 14,5

1200 x 300 TN14212301 16,8

TN6

Lagerførte settetrinn

Beskrivelse (mm) Art. nr. Høyde (mm)

700 14607001 92

800 14608001 92

900 14609001 92

1000 14610001 92

1100 14611001 92

1200 14612001 92

1300 14613001 92

1400 14614001 92

1500 14615001 92

Dimension Art. nr. Vekt (kg/stk)

M12x25 16412251 0,05

M12x40 16412401 0,06

Settetrinn
Løs barnesikker profil til rette trappetrinn. Sparke-
list skrus til trinnet for å innfri barnesikringskrav. 
Sparkelist finnes i lengdene som angis i tabellen. 

Varmgalvanisert utførelse.

Festebolt med mutter
Bolt og mutter til trinn og reposer. Standardforpak-
ning = 100 stk/kartong

Varmgalvanisert utførelse.
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Reposer av gitterrist

Weland lagerfører standardreposer type TH6 og 

TH6-S.

TH6 produseres av pressveiset gitterrist med maske-
åpning c/c 33 x 75 mm. 

TH6-S produseres av samme ristetype, men har en 
sikkerhetsfremkant som tydelig markerer trinnets 
fremkant og gir bedre sklisikkerhet.

TH6 og TH6-S finnes med standarddybden 500, 700 
og 1000 mm i varmgalvanisert utførelse.

Spesialreposer kan også produseres etter kundens 
ønsker. Andre dimensjoner produseres på bestilling 
og er bestillingsvare.

TH6-S

TH6

Mål på reposgavl
Hulldiameter Ø 14 mm for M12 bolt.

Reposdybde (D)

Reposbredde (B)
(Trappebredde)

D= 1000

D= 500

D= 700

45 mm t.o.m. 
B=900 mm

55 mm f.o.m. 
B=1000 mm

Fremkant

Fremkant45 mm t.o.m. 
B=900 mm

55 mm f.o.m. 
B=1000 mm

15 mm

15 mm

100

100

100

35

35

35

390

315

515

35

50

50

390 50

Format 
BxD (mm)

Type TH6 
Art. nr.

Type TH6-S 
Art. nr.

Vekt
(kg/stk)

500 x 500 14805051 14905051 5,9

500 x 700 14805071 14905071 8,0

500 x 1000 14805101 14905101 11,2

600 x 500 14806051 14906051 6,9

600 x 700 14806071 14906071 9,4

600 x 1000 14806101 14906101 13,1

700 x 500 14807051 14907051 9,2

700 x 700 14807071 14907071 12,4

700 x 1000 14807101 14907101 17,7

800 x 500 14808051 14908051 10,4

800 x 700 14808071 14908071 14,3

800 x 1000 14808101 14908101 20,0

900 x 500 14809051 14909051 11,7

900 x 700 14809071 14909071 15,9

900 x 1000 14809101 14909101 22,3

1000 x 500 14810051 14910051 15,0

1000 x 700 14810071 14910071 20,5

1000 x 1000 14810101 14910101 28,7

1100 x 500 14811051 14911051 16,5

1100 x 700 14811071 14911071 22,5

1100 x 1000 14811101 14911101 31,4

1200 x 500 14812051 14912051 17,9

1200 x 700 14812071 14912071 24,4

1200 x 1000 14812101 14912101 34,1

1300 x 500 14813051 14913051 21,7

1300 x 700 14813071 14913071 29,6

1300 x 1000 14813101 14913101 41,5

1400 x 500 14814051 14914051 23,3

1400 x 700 14814071 14914071 31,8

1400 x 1000 14814101 14914101 44,6

1500 x 500 14815051 14915051 27,7

1500 x 700 14815071 14915071 37,9

1500 x 1000 14815101 14915101 53,2

1600 x 500 14816051 14916051 29,7

1600 x 700 14816071 14916071 40,7

1600 x 1000 14816101 14916101 57,2

1800 x 1000 14818101 14918101 61,2

Lagerførte reposer

162 www.weland.no  |  46 93 91 00



163www.weland.no  |  46 93 91 00



164 www.weland.no  |  46 93 91 00



Trinn og reposer av profilrist

Weland lagerfører rette trappetrinn og reposer i profilrist type TSD. 

Profilristen er svært sklisikker takket være den taggete overflaten, og den slipper 
gjennom skitt, olje og annet søl. Siden slikt slipper så godt gjennom, trenger  
tåreplaten normalt ikke rengjøres.

Weland lagerfører rette trinn og repos i profilrist type TSD. Dimensjoner  
i h. t. nedenstående tabell. 

Spesialstørrelser lages på bestilling. Varmgalvanisert utførelse.

Weland produserer også komplette trapper  
etter kundens ønske.

Format L x D (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 x 130 TSD05131 2,1

600 x 200 TSD06201 3,2

700 x 200 TSD07201 4,3

800 x 200 TSD08201 4,9

700 x 260 TSD07261 5,1

800 x 260 TSD08261 5,7

900 x 260 TSD09261 6,3

1000 x 260 TSD10261 7,0

1100 x 260 TSD11261 7,7

1200 x 260 TSD12261 8,3

1300 x 260 TSD13261 8,9

1400 x 260 TSD14261 9,5

900 x 300 TSD09301 7,3

1000 x 300 TSD10301 8,0

1100 x 300 TSD11301 8,7

1200 x 300 TSD12301 9,4

Format L x D (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 x 500 TSD05051 7,9

600 x 500 TSD06051 9,1

700 x 500 TSD07051 10,4

800 x 500 TSD08051 11,6

900 x 500 TSD09051 12,8

1000 x 500 TSD10051 14,1

1100 x 500 TSD11051 15,3

1200 x 500 TSD12051 16,6

1300 x 500 TSD13051 17,8

1400 x 500 TSD14051 19,0

500 x 700 TSD05071 11,6

600 x 700 TSD06071 13,4

700 x 700 TSD07071 15,2

800 x 700 TSD08071 17,0

900 x 700 TSD09071 18,8

1000 x 700 TSD10071 20,5

1100 x 700 TSD11071 22,3

1200 x 700 TSD12071 24,1

1300 x 700 TSD13071 25,9

1400 x 700 TSD14071 27,7

500 x 1000 TSD05101 15,7

600 x 1000 TSD06101 18,2

700 x 1000 TSD07101 20,7

800 x 1000 TSD08101 23,2

900 x 1000 TSD09101 25,7

1000 x 1000 TSD10101 28,1

1100 x 1000 TSD11101 30,6

1200 x 1000 TSD12101 33,1

1300 x 1000 TSD13101 35,6

1400 x 1000 TSD14101 38,1

Repos av profilrist

Lagerførte trinn av profilrist

D= 130

D= 200

D= 260

D

L

15

60 t.o.m. 
B=900 mm
70 f.o.m. 
B=1000 mm

40

50

80

15

35

58

25

65

72

50

50

50

Målopplysninger

= Bestillingsvare
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Trappetrinn av lettrist

Weland lagerfører rette trappetrinn av lettrist. Disse 
trinnene lages av fire forskjellige risttyper. TLDT, 
TLDH, TLDS og TLDP. Velg risttype i trinn etter 
hvor de skal benyttes. 

Lettristen kan benyttes både ute og inne, spesialmål 
lages på bestilling, varmgalvanisert utførelse.

Trinnene finnes i ulike bredder og dybder i h. t. ta-
bellen på side 167.

Weland produserer også komplette trapper, etter 
kundens ønske.

Profilerte lettristtrinn, TLDS
Profilerte lettristtrinn. Den taggete  
oversiden gir ekstremt god  
sklisikkerhet.

TLDS

Perforerte lettristtrinn, TLDP
Lettristtrinn med svært god sklisikkerhet. Risten 
har mindre åpninger (hull Ø 10 mm samt  
4 mm dreneringshull). Bedre sikring  
mot at gjenstander faller gjennom  
åpningene.

TLDP

Tette lettristtrinn, TLDT
Tette lettristtrinn har et preget mønster  
som gir god sklisikkerhet.

TLDT

Lettristtrinn med hull, TLDH
Lettristtrinn med hull er som et tett  
lettristtrinn med utstansede ovale  
hull på 15 x 69 mm.

TLDH
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Format  
L x D (mm)

Type TLDT  
(tett)

Art. nr.

Vekt  
TLDT 

(kg/stk)

Type TLDH  
(hullet)
Art. nr.

Vekt  
TLDH 

(kg/stk)

Type TLDS  
(sagtagget) 

Art. nr.

Vekt  
TLDS 

(kg/stk)

Type TLDP  
(perforert)  

Art. nr.

Vekt  
TLDP 

(kg/stk)

500 x 200 2503000 2,7 2503010 2,7 2506000 2,7 2506400 2,7

500 x 250 2503160 3,2 2503170 3,2 2506200 3,2 2506600 3,2

500 x 300 2505450 3,3 2505660 3,3 2506310 3,3 2506750 3,3

600 x 200 2503020 3,2 2503030 3,0 2506010 3,2 2506410 3,0

600 x 250 2503180 3,9 2503190 4,0 2506210 3,9 2506610 4,0

600 x 300 2505460 5,0 2506315 5,0

700 x 200 2503040 3,7 2503050 4,0 2506020 3,7 2506420 4,0

700 x 250 2503200 4,5 2503210 4,0 2506220 4,5 2506620 4,0

700 x 300 2505480 5,0 2505680 6,0 2506320 5,3 2506770 6,0

800 x 200 2503060 5,0 2503070 4,0 2506030 4,3 2506430 4,0

800 x 250 2503220 5,0 2503230 5,0 2506230 5,1 2506630 5,1

800 x 300 2505490 6,0 2505690 6,0 2506330 6,0 2506790 6,0

900 x 200 2503080 4,8 2503090 6,0 2506040 4,8 2506440 5,0

900 x 250 2503240 5,8 2503250 6,0 2506240 5,8 2506640 5,0

900 x 300 2505500 7,0 2505700 6,0 2506340 6,8 2506800 6,0

1000 x 200 2503100 5,3 2503110 5,0 2506050 5,3 2506450 5,0

1000 x 250 2503260 7,0 2503270 6,0 2506250 6,4 2506650 6,0

1000 x 300 2505510 7,5 2505710 7,5 2506350 7,5 2506810 6,7

1100 x 200 2503120 6,0 2503130 6,0 2506060 5,9 2506460 6,0

1100 x 250 2503280 7,1 2503290 6,0 2506260 7,1 2506660 6,0

1100 x 300 2505520 8,3 2505720 8,0 2506360 8,3 2506820 8,3

1200 x 200 2503140 6,4 2503142 7,0 2506070 6,4 2506470 6,0

1200 x 250 2503300 7,7 2503310 8,0 2506270 7,7 2506670 7,0

1200 x 300 2505530 9,0 2505730 8,0 2506370 9,0 2506830 8,0

1300 x 200 2503145 6,9 2503147 6,9 2506080 6,9 2506480 6,9

1300 x 250 2503320 8,4 2503330 8,4 2506280 8,4 2506680 8,4

1300 x 300 2505540 9,8 2505740 9,8 2506380 9,8 2506840 9,8

1400 x 200 2503150 7,5 2503152 7,5 2506090 7,5 2506490 7,5

1400 x 250 2503340 9,0 2503350 9,0 2506290 9,0 2506690 9,0

1400 x 300 2505550 11,3 2505750 11,3 2506390 11,3 2506850 11,3

1500 x 200 2503155 8,0 2503157 8,0 2506100 8,0 2506500 8,0

1500 x 250 2503360 9,7 2503370 9,7 2506300 9,7 2506700 9,7

1500 x 300 2505560 12,0 2505760 12,0 2506395 12,0 2506860 12,0

Trappetrinn av lettrist

D= 200

D= 200

D= 250

D= 250

D= 300

D= 300

55

92

A

75

92

95

120

40

45

Ø 14

A

40

40

55

85

115

50

50

50

Trinngavl Vanger, anbefalte mål

Gavlmål på trinn 
Gavlmål (A vanlig hullplassering).

= Bestillingsvare

167www.weland.no  |  46 93 91 00



Rekkverk
Weland produserer ulike typer rekkverk i både  
stål og aluminium. Rekkverkstypene har mange  
bruksområder som for eks. på et mesanin, renseanlegg,  
loftganger, balkonger, stengsel mot veier m.m.
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Modulrekkverk,  
aluminium
Weland Modulrekkverk er et 
fleksibelt og prisgunstig rekk-
verksystem. Hele rekkverket er 
produsert av Ø 50 mm alumini-
umsrør, noe som gjør det lett å 
montere.

Spesialrekkverk i 
stål og aluminium
Spesialrekkverk som avviker fra 
våre standard rekkverk. Det kan 
for eks. være en annen innfest-
ning, dimensjon, konstruksjon 
m.m.

Industrirekkverk, 
stål
Et stålrekkverk med rekkverks-
stolper av varmgalvaniserte 
profiler samt håndledere og 
mellomliggere av rustfritt rør. 
Leveres i løse enheter for enkel 
montering.

Seksjonsrekkverk, 
stål
Rekkverket produseres i 1 m 
seksjoner samt hjørneseksjoner. 
Rustfrie håndledere av rør samt 
stendere av KKR-profiler.

Universalrekkverk, 
stål
Weland universalrekkverk pro-
duseres i 6 ulike standardlengder 
som kan kombineres til valgfri 
lengde i 200 mm intervaller.

Allroundrekkverk,  
aluminium
Et aluminiumsrekkverk med 
tilpassede, lagerførte standard-
detaljer der håndleder, knelist 
og sparke-list leveres i hele 
lengder. Rekkverkets store flek-
sibilitet gjør det veldig lett å 
montere.

s. 182-183

s. 184-185 s. 186

s. 176-181

s. 170-172 s. 173-175
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Universalrekkverk, stål

Sidemontering

Toppmontering

665

665

700

700

465

465

500

500

365

365

400

400

1465

1465

1500

1500

965

965

1000

1000

1965

1965

2000

2000

11
00

11
00

60
55

0
10

0

11
08

Weland universalrekkverk lages 
i 6 ulike standardlengder som 
kan kombineres til valgfri lengde. 
Standardlengdene er 400, 500, 
700, 1000, 1500 og 2000 mm. 
Rekkverksbuene lages i høyden 
1100 mm, og samme bue brukes 
til sidemontering og toppmon-
tering. Rekkverket kan dessuten 
avsluttes mot vegg eller stolpe, og 
til dette har vi egne veggfester. 

Barnesikkert universalrekkverk 
har mellomstendere Ø 12 mm 
med maksimal åpning på 100 mm.

Rekkverkene kan kompletteres 
med et vinkel-/hjørnerekkverk 
400 x 400 mm samt en port med 
maksimal åpning på 1000 mm.

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

Rekkverksbuene lages i store 
serier med rasjonelle metoder 
som gir en svært konkurranse-
dyktig pris.

Alle detaljer er varmgal-
vaniserte.
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Lengde (mm) Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

390 100 SL0410 0,7

490 100 SL0510 0,9

690 100 SL0710 1,3

990 100 SL1010 2,0

1490 100 SL1510 3,0

1990 100 SL2010 4,0

Lengde (mm) Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

336 x 336 100 SL4040 1,3

Byggmål
(mm)

Lengde  
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

400 365 1100 UI0442 7,2

500 465 1100 UI0542 8,5

700 665 1100 UI0742 8,0

1000 965 1100 UI1042 9,4

1500 1465 1100 UI1542 11,6

2000 1965 1100 UI2042 13,9

Byggmål
(mm)

Lengde  
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

400 365 1100 UB0442 8,9

500 465 1100 UB0542 10,4

700 665 1100 UB0742 13,3

1000 965 1100 UB1042 17,8

1500 1465 1100 UB1542 25,0

2000 1965 1100 UB2042 32,1

Byggmål
(mm)

Lengde  
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

400 x 400 365 x 365 1100 UI4042 8,0

Byggmål
(mm)

Lengde  
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

400 x 400 365 x 365 1100 UB4042 13,8

Utførelse for Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Bokslås BX0001 0,27

Feste bokslås, 42 mm rør BX0002 0,10

Låseblekket BX0003 0,10

Hengsler, 42 mm rør (pakke) GJ4200 0,23

Komplett hengsel for vegg/rør 42 mm GJ4202 0,23

Standard rekkverk
Stendere/håndleder: Ø 42 mm 
Knelist: Ø 27 mm 
Høyde: 1100 mm

Barnesikkert rekkverk
Stendere/håndleder: Ø 42 mm 
Over-/underliggere: Ø 27 mm  
Mellomstender:  
Ø 12 mm, maks. åpning mellom 
stendere 100 mm

Høyde: 1100 mm

Rekkverk vinkel/hjørne
Hjørne/vinkel til universalrekkverk 
med målene 400 x 400 mm. 

Rekkverk vinkel/hjørne
Hjørne/vinkel til universalrekkverk 
med målene 400 x 400 mm. 

Port
Porten består av en rekkverksseksjon 
som utstyres med minst to hengsler og 
en såkalt bokslås. Er ikke låsefunksjonen 
nødvendig, kan låseblekket brukes som 
stopper. 
Seksjonen kappes i bunn slik at porten 
kan bevege seg fritt. Portåpningen kan 
være på opptil 1000 mm. 
Ved store portåpninger og høy trafikk 
kan det være en fordel å bruke flere 
hengsler. 

Sparkelist
Sparkelist fås til samtlige rekkverks-
lengder og dessuten til rekkverks-
hjørner. Sparkelisten festes med 
selvborrende skruer mot rekk-
verksstender. Varmgalvanisert.

Høyde: 100 mm

Sparkelist for hjørneseksjon
Varmgalvanisert.

Selvborende skrue til 
sparkelist
Sparkelisten festes med to skruer 
per seksjon. 

Beskrivelse Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Selvborende skrue 5,5x22, 10 stk SS5221 0,07
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Beskrivelse Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Kopling, 42 mm KP4277 0,16

Hjørnekobling, 42 mm MK4200 0,45

Beskrivelse Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Sidefeste venstre, 42 mm UV1001 1,18

Sidefestene høyre, 42 mm UV1002 1,18

Bolt M10x20, 10 stk BU1201 0,20

Låseskive M10, 10 stk UL4201 0,12

Mutter M10, 10 stk MU1001 0,13

Beskrivelse Art. nr. Vekt  
(kg/stk)

Gulvfeste enkelt, 42 mm UG1000 0,74

Gulvfeste dobbelt, 42 mm UG2000 1,39

Bolt M10x20, 10 stk BU1201 0,20

Låseskive M10, 10 stk UL4201 0,12

Mutter M10, 10 stk MU1001 0,13

Veggfeste til rør  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

27 UV2700 0,1

42 UV4200 0,1

Overflatebehandling Art. nr. Vekt (kg/stk)

FZV UH1500 0,20

Ubehandlet UH1501 0,20

Overflate- 
behandling Lengde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

FZV 290 IT3000 0,96

FZV 200 IT1500 0,65

Ubehandlet 200 IT1502 0,56

Skjøtesett til rør  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

27 SK2700 0,35

42 SK4200 0,40

Dimension  
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

360 x 245 125 BF2000 21,4

Kopling/Hjørnekobling
Rekkverkene kan koples sammen med 
en hylse og en gjennomgående bolt. 
Samtlige rekkverk har forhåndsborede 
hull.
Rekkverk som ikke monteres i rett linje, 
koples sammen med hjørnekopling som 
klemmes rundt rekkverksstenderne.
Varmgalvanisert.

Feste for toppmontering
Skrus for eksempel i tre eller betong. 
Kan også sveises fast.
Rekkverksstendere festes med bolt, 
låseskive og mutter.
Varmgalvanisert.

Feste for sidemontering
Skrus for eksempel i tre eller betong. 
Kan også sveises fast. Sidefestene 
leveres i høyre- og venstreutførelse. 
Høyrefestet er til høyre når man ser 
mot monteringssiden.
Festet har tagget stolpe for å forenkle 
montering i riktig høyde.
Rekkverksstendere festes med bolt, 
låseskive og mutter.
Varmgalvanisert.

Veggfeste
Til avslutning av rekkverk mot 
vegg eller stolpe. Veggfestet 
fås til håndløper og knelist.
Varmgalvanisert.

Utvendig hylse
Sveises til eksisterende konstruksjon. 
Forsynt med påsveiset mutter. Skrue 
medfølger. 

Innvendig tapp
Innvendig tapp for innstøpning.
Finnes i to utførelser. Enten for 
innstøping (med splittet ende) 
eller for påsveising.

Rekkverksskjøt
Til skjøting av rekkverk og 
knelist. Varmgalvanisert.

Betongfundament
Stabilt betongfundament med 
innstøpte håndtak.

Ø 50,8x2

100

Ø 35

Ø 35

185

Ø 27

245360

Ø 42

11x16
39,7

20

35

59,2

Ø 13

Ø 13

Ø 13

35

35

108

108

125

125

125

215

11x16

20x13

80

35

280

160

125

290

200

42,7

c/c 77
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Industrirekkverk, stål

Dette industrirekkverket lages med rekkverksstolper 
av KKR-profil 40 x 40 x 3 mm med fester for side-
montering eller toppmontering i varmgalvanisert 
utførelse. 

Håndledere og mellomliggere er av rustfritt rør  
42 x 1,5 mm som festes til rekkverksstolpen med 
håndlederklammer og sideklammer.

Rekkverket kan fås i ønskede lengder med tilhø-
rende 90 gr. buer for håndledere og mellomliggere. 
Rekkverksdetaljene leveres i løse enheter for enkel 
montering på stedet.

Toppmontering

Sidemontering

1000

1000

11
00

12
30

11
00
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Industrirekkverk, stål
Stendere:  
40 x 40 x 3 mm KKR-profil. 
Håndledere og knelister:  
42 x 1,5 mm rustfritt rør.

11
86

10
56

11
00

11
00

Håndlederskjøt
Skjøten plasseres slik at den dekkes 
av håndlederklammeren.

Veggfeste
Rustfritt.

Sidemontering
Stendere og feste ved 
sidemontering.

Toppmontering
Stendere og feste ved 
toppmontering.

64

8

118

Hull Ø 14 mm

90

84

130

126

40

60

Maks. 1000 mm

Ø
 4

2

60

60

60
15

30

Ø
 4

2

Hull  
Ø 14 mm
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Seksjonsrekkverk, stål

Weland seksjonsrekkverk er eg-
net til flere ulike bruksområder 
så som rekkverk i mesaniner, 
loftsganger, balkongrekkverk, 
altanrekkverk m.m.

Rekkverket produseres som 
standard med rekkverksstendere 
av KKR-profil 40x40x3 mm med 
feste for sidemontering alt. topp-
montasje. 

Håndlederen av rustfritt rør 42 
mm, kvalitet 2333, festes med 
håndleder klammer mot sten-
derne.
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Toppmontering
Stendere ved toppmontering.

Sidemontering
Stendere ved sidemontering.

1000

11
00

11
86
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00

11
00
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Rekkverk i ulike utførelser
Rekkverket produseres som standard med over- og 
underliggere av flattstål 25 x 8 mm. med rundtstål 
Ø12 mm, maks. åpning 100 mm.

Rekkverket kan også fåes i en enklere utførelse med 
ledere av rustfritt rør 42 mm som festes med side-
klammer mot rekkverksstolpen. Fylling av forskjel-
lige typer, slik som glass, perforerte plater eller kre-
nelert nett, kan også produseres på bestilling.

Som standard leveres rekkverket i varmgalvanisert 
utførelse med håndleder av rustfritt ubehandlet 
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Rekkverk i ulike utførelser
utførelse. Rekkverket kan også leveres i lakkert 
utførelse (i.h.t. RAL-skalaens farger) med rustfri 
håndleder i børstet utførelse.

Varianter fra standardkonseptet går selvfølgelig å 
produsere for eks. med håndledere av oljet eik Ø 50 
mm, tetninger mot vegger, hjørner m.m. Spør oss 
gjerne om råd til det enkelte prosjekt.
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Rekkverksfylling av  
perforerte plater

Rekkverksfylling av 
rundstål
Med maks åpning på  
100 mm.

Rekkverksfylling av  
krenelert nett

Rekkverksfylling av 
glass
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Modulrekkverk, aluminium

Toppmontering

Sidemontering
2000

2000

1000

1000

750

750

R150

R150

500

500

63
5

63
5

≥1
10

0
12

05

25
5

25
5

31
0

31
0

56
5

56
5

70

70

70

70

Weland modulrekkverk er et flek-
sibelt og økonomisk rekkverks-
system. Hele rekkverket er pro-
dusert av Ø 50 mm aluminiums-
rør som gjør det vedlikeholdsfritt 
og lett å montere.

Modulmål på 500, 750, 1000 og 
2000 mm gir alle lengdekombi-
nasjoner i intervaller på 250 mm 
fra minste rekkverksmodul. 

Modulrekkverket er anvendelig 
både for å avgrense et lite områ-
de og ved større anlegg som id-
rettsbaner, havner o.s.v.

Rekkverket er bestillingsvare.
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Overflatebehandling Lengde 
(mm) 

Høyde  
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

Ubehandlet 6250 100 175207271 6,2

Natureloksert 6250 100 175207272 6,3

Utførelse Høyde 
(mm) 

Lengde 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

Enkelt 150 140 175ASI1000 1,3

Dobbelt 150 270 175ASI2000 2,5

Utførelse Høyde 
(mm) 

Lengde 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

Enkelt 150 100 175AFS1000  0,80

Dobbelt 150 230 175AFS2000 1,6

Lengde (mm) Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 1200 175ABMOD0500 3,3

750 1200 175ABMOD0750 4,3

1000 1200 175ABMOD1000 5,2

2000 1200 175ABMOD2000 8,9

Lengde (mm) Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

500 1200 175AMOD0500 2,5

750 1200 175AMOD0750 2,9

1000 1200 175AMOD1000 3,3

2000 1200 175AMOD2000 5,0

Lengde (mm) Dimension Art. nr. Vekt (kg/stk)

70 Ø 50 17536181  0,10

Sparkelist
Aluminiumsprofil 100x50 mm. 
Poppes fast på rekkverks-
stolpen.

Feste for sidemontering
Forberedt for å boltes fast i f. eks. 
tre eller betong. 
Kan også sveises fast. 
Varmgalvanisert.

Feste for toppmontering
Forberedt for å boltes fast i  
f. eks. tre eller betong. 
Kan også sveises fast.  
Varmgalvanisert.

Kopling
Stabiliserer rekkverket. Ferdig 
borede hull på samtlige rekkverk. 
Inklusive unbrakoskrue M8 x 20 
mm (2x) og mutter M8. 
Plast.

Modulrekkverk
”Barnesikkert” rekkverk med 
mindre enn 100 mm åpning 
mellom stenderne.

Modulrekkverk
Stolpe, overligger og knelist 
Ø 50 mm.

150

100

70

140

100

100

150

100

150

270

230

150

100

24x12

Ø 12

= Bestillingsvare

= Lagerført
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”Allround” rekkverk, aluminium

Et aluminiumsrekkverk med 
tilpassede, lagerførte, standard-
detaljer hvor håndløper, knelist 
og sparkelist leveres i nedenstå-
ende lengder. Rekkverkets store 
fleksibilitet gjør at det er meget 
enkelt å montere.

Materialet består av naturoksidert 
aluminium, legering SS 41 04-06. 
Rekkverket egner seg også godt i 
”vanskelige” miljøer som innen-
for kjemisk prosessindustri og i 
renholdsverk.

Toppmontering

Sidemontering

Skjøt Ø 45 x 200 – skjøting 
bør skje midt på stolpe

Skjøt Ø 45 x 200 – skjøting 
bør skje midt på stolpe

Skjøt Ø31x200

Skjøt Ø31x200

11
08

≥1
10

0

50
0

50
0

50
0

Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200

Dim. (mm)  Lengde (mm)  Vekt (kg/m)

Ø 50 6250 0,8

Dim. (mm)  Lengde (mm)  Vekt (kg/m)

Ø 35 6250 0,6

Dim. (mm)  Høyde (mm)  Vekt (kg/m)

50x50x3 12 -

Dim. (mm)  Lengde (mm)  Vekt (kg/m)

Ø 50 500 0,7

Ø 35 500 0,5

Dim. (mm)  Lengde (mm)  Vekt (kg/m)

Ø 45 200 0,1

Ø 31 200 0,1

Dim. (mm)  Lengde (mm)  Vekt (kg/m)

Ø 50 - -

Ø 35 - -

Håndleder

Knelist

Vinkelfeste
For vanlig rekkverkshjørne.

Skjøt

Endeplugg
Plast.

Hjørne med 
vinkelfeste

Ø

For bøyd 
hjørne

Hjørne 90°
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Dim. (mm) for Høyde (mm)  Vekt (kg)

stolpe 50x3 150+8 1,2

Dim. (mm) Lengde (mm)  Vekt (kg)

50x30 1100 1,05

50x30 1200 1,14

Dim. (mm) for Dim. (mm)  Vekt (kg)

stolpe 50x30 80x150 0,3

Dim. (mm)  Vekt (kg)

Ø 35, stolpe 50x30 -

Dim. (mm)  Vekt (kg)

Ø 50 (over), stolpe 50x30 0,1

Ø 50 (under), stolpe 50x30 0,1

Dim. (mm)  Vekt (kg)

Ø 50, stolpe 50x30 -

Overflatebehandling Lengde  
(mm)

Høyde  
(mm)

Vekt  
(kg)

Ubehandlet 6250 100 6,2

Naturoksidert 6250 100 6,3

Feste for toppmontering
Gulvfeste, stål. Varmgalvanisert. 
Låsebolt M10x60 A2, låsemutter 
M10 A2, skive 10,5 A2.

Stolpe

Feste for sidemontering
Sidefeste.

Holder for knelist

Feste + holder for vinklet 
håndløper

Holder for håndløper

Sparkelist
Aluminiumsprofil 100 x 50 x 2,5 
mm. Poppes fast på rekkverks-
stolpen.

80

150

15080

150
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Spesialrekkverk i  
stål og aluminium

Weland produserer også spesial-
rekkverk som avviker fra våre 
standardrekkverk. Det kan for 
eks. være en annen innfestning, 
dimensjon, konstruksjon m.m. 
Annet materiale i håndlederen 
som for eks. trehåndleder kan 
også leveres. Rekkverket kan 
også leveres med port.

Kontakt oss på prosjekterings-
stadiet så løser vi dine ønskemål.
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Mesanin og  
gangbane
  
Mesanin     s. 190 - 195

Mesanin, inspirasjon 190 - 193
Komponenter 194 - 195
Prosjektering  193 

  
Gangbaner     s. 196 - 201

Arbeidsramper  200
Gangbane av Flex-typen  197 - 198
Gangbane, sammensveiset   199
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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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Weland mesanin
Med Weland mesanin kan du ut-
nytte hele plassen i lokalene og 
øke gulvflaten. En enkel og kost-
nadseffektiv måte å utnytte de 
eksisterende lokalenes mulig-
heter på.

Welands mesanin bygges som en 
frittstående stamme av våre egen-
produserte, lette sigmabjelker, 
som skrus sammen på monte-
ringsstedet, omtrent som et Me-
kano-byggesett. Gjennomtenkte 
beslag og forstansede hull i de 
kaldvalsede profilene gir rask og 
enkel montering, helt uten svei-
sing.

Gjennomtenkte og utprøvde rekk-
verkssystemer, trapper og laste-
ramper samt ulike alternativer 
til gulvbelegging gjør Weland 
mesanin til en av markedets mest 
fleksible.

Alle komponentene er som stan-
dard varmgalvaniserte og kan 
dermed brukes både innendørs 
og utendørs.
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Inspirasjon for arkitekten
Johanneskirken i Halmstad har 
blitt omgjort til kunsthall og 
kontorer. Det gamle orgelgalleriet 
ble påbygget med en Weland 
mesanin. Seks stålstolper bærer 
konstruksjonen, og i undereta-
sjen er det bygd lettvegger for 
utstilling av kunst.

Det var viktig å beholde romfø-
lelsen i kirkerommet, og derfor 
går ikke mesaninen ut til ytter-
veggene.

Et isolert tregulv er lagt oppå 
sigmabjelkene. Med isolering 
under tregulvet reduseres lydni-
vået, og lyden av skritt blir lavere.

Weland seksjonsrekkverk med 
rustfri håndleder går rundt me-
saninen. Dette rekkverket utgjør 
en fin kontrast til den gamle kir-
kens takbjelker. 

Rekkverksfylling av rundstål er 
et barnesikkert rekkverk, noe 

som innebærer at ingen åpninger 
i rekkverket er større enn 100 mm 
opp til 800 mm rekkverkshøyde.

En Weland spiraltrapp i samme 
trinnbekledning som gulvet for-
binder de to etasjene.
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Rask levering

Welands mesanin er i stor grad bygd 
opp av lagerførte komponenter. Fortell 
oss forutsetningene, for eksempel:

•  formål

•  belastningskrav

•  mål (bredde, lengde, høyde over  
eksisterende gulv eller fri høyde  
under mesaninen)

•  Ønsker om gulvbelegging

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

Montering
Weland leverer materialer i henhold til tegning, og 
monteringen utføres av kunden i henhold til in-
struksjoner. Alternativt kan Weland stå for montø-
rer. Alle deler skrus sammen ved montering, og det 
er ikke nødvendig med sveising.
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Gulvbelegging
Gulvbeleggingen kan utføres på 
ulike måter, men vi har som stan-
dard to ulike materialer.

Gitterrist type N6 med maske-
vidde på c/c 17 x 75 mm. Risten 
oppfyller krav til at en kule med 
diameter på 20 mm ikke skal 
kunne falle gjennom den.

Lettrist er et alternativ når man 
ønsker et helt tett gulv.

Les mer om gitterrister på  
side 8–61.

Sigmabjelken
Weland sigmabjelke er en kald-
valset 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 det ofte 
ikke trengs hjelp til å løfte dem. 
Bjelkene har dessuten større 
hull i midten for elektrisitet og 
rørføring.

Bjelkene er som standard varm-
galvaniserte til 20 mµ tykkelse 
og kan brukes både innendørs 
og utendørs i miljøer uten kor-
rosjon uten ytterligere overflate-
behandling. Bjelkene finnes i tre 
ulike høyder og med varierende 
godstykkelse for optimal utnyt-
telse av materialet.

Les mer om sigmabjelken på 
www.weland.no
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Rekkverk
Som standard til mesaniner har 
vi et seksjonsrekkverk med sten-
dere av KKR-profiler og håndle-
dere av rustfritt rør Ø 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.

Les mer om rekkverk/ 
dekkerekkverk på side 168–187.

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

Trappene produseres med skli-
sikre trinn av gitterrist eller 
tåreplate. Det finnes også trap-
perekkverk som er tilpasset  
mesaninen.

Les mer om trapper på  
side 86–157.
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Arbeidsramper
Arbeidsrampe laget av pressveiset 
gitterrist. Kan enkelt justeres i 
høyden. Fire bein i tre høyder.

Gangbane, sammen-
sveiset
Gangbaner av gitterrist med til-
hørende rekkverk produseres på 
bestilling etter et modulsystem. 
Det gir enkel og rask montering.

Gangbane av  
Flex-typen
Weland har utviklet et fleksibelt 
gangbanesystem som bygges opp 
av lagerførte komponenter. De 
skrus enkelt sammen ved mon-
tering.

Gangbaner
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.

s. 197-198 s. 199 s. 200
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Gangbane av Flex-typen

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 gangba-
ner finnes med ulike maskevidder.

Rekkverket som er Welands 
standard seksjonsrekkverk, fin-
nes 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 opplag 
er 3 meter.

600-1300 m
m
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Gangbane
Gangbanen er av Weland format-
tilpasset gangrist med maskevid-
dealternativene 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.

Sparkelist
Sparkelist med høyde på 130 mm 
kan monteres til gangbanen. Mon-
teres med eller uten rekkverk.

Rekkverk
Rekkverk til gangbanen finnes i 
to alternativer.

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

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

Rekkverksfylling av rundstål
Barnesikkert rekkverk. Over- og  
underliggere i flattstål 25 x 8 mm  
og rundstål Ø 12 mm med  
maksimal åpning  
på 100 mm. 

Rekkverk med en  
enklere utførelse
Knelist i 42 mm rustfritt rør.  
Sparkelist anbefales til denne  
rekkverkstypen.

Støttebein
Justerbare støttebein fra 350 til 
1000 mm finnes på lager. Maksi-
mal avstand mellom støttebein 
er 3 meter.

H3
c/c 34 x 37 mm

H6
c/c 34 x 75 mm

Miljørister  
H6
c/c 34 x 75 mm

N6
c/c 17 x 75 mm

Lettrist,  
tett
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Gangbane,  
sammensveiset

Utover den lagerførte gangbanen av Flex-typen lager 
Weland på bestilling også sammensveisede gang-
baner 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.
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Arbeidsramper

Arbeidsrampe
Arbeidsrampe produsert av pressveiset gitterrist 
type H6 25/3 med dypt kantstål 50x3 mm. Maske-
vidde c/c 33x75 mm. Lett utskiftbare ben i tre høyder 
– 50, 100 og 150 mm.

Varmgalvanisert utførelse.

Størrelse LxB (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1000 x 700 112062510071 25,7

1000 x 1000 112062510101 34,4

50

B

L

100

150
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Platebearbeiding

Konstruksjon og material- 
håndtering      s. 205

Konstruktion   205
Materialhåndtering   205
Miljø  205

  
Plate- og rørlager      s. 206-207

Lagerføring  207
Plate   206
Rør og KKR   206

  
Laserskjæring      s. 208-213

JUMBO rørlaser   212 - 213
Laserskjæring i plater   209
Laserskjæring i rør  210 - 211

  
Gass-/Plasmaskjæring     s. 214

  
Vannskjæring      s. 215

Stansing, nibling og  
plateknekking      s. 216-217

Automatstansing og  
knekking      s. 218-219

  
Knekking      s. 220-221

  
Etterbehandling      s. 222-223

Avgrading   223
Børstegradning   223
Utretting av platedetaljer   222
Sliping   223

Skjærende  
bearbeiding      s. 224-225

  
Robotsveising      s. 226

  
Kontrollmåling      s. 227
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Weland – en unik ressurs!
I Weland-konsernet (Weland AB med datterselskaper) har vi opp 
gjennom årene skaffet oss godt maskinelt utstyr og store produksjons-
ressurser.

Nå tilbyr vi produksjonskapasitet på Lego-basis, som gjennom samar-
beid mellom Weland-foretak og andre nærliggende foretak gjør oss til 
en komplett og sterk samarbeidspartner.

Sammen kan vi tilby unike produksjonsmuligheter, og du trenger bare 
en kontaktperson som tar ansvaret og samordner hele eller deler av 
produksjonen din.

Vi har dessuten et svært omfattende materiallager med minst 1500 tonn 
plater og en mengde ulike materialkvaliteter og tykkelser. Dette inne-
bærer at vi sannsynligvis har riktig materiale inne, og dermed kan vi 
tilby leveringstider som ingen andre kan tilby.

Det gjør oss til en unik ressurs!

Laserskjæring og  
annen platebearbeiding
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Konstruksjon 
og material-
håndtering
På Weland har vi dyktige konstruktører som 
jobber med moderne CAD – utstyr for på 
den måten alltid å kunne hjelpe kunden.

Vi jobber etter kvalitetssystemet ISO 9001 
og gjennomfører nøyaktig kontroll med hele 
produksjonslinjen.

Tegnekontoret
Vårt tegnekontor benytter mo-
derne CAD utstyr. Vi kan hjelpe 
til med konstruksjonsarbeidet 
eller få ferdige tegninger, alter-
nativt DXF – filer fra deg.

Noen av våre produksjonsmaski-
ner programmeres på arbeids-
plassen, mens for eks. laserskjæ-
ringsmaskinene programmeres 
på tegnekontoret.

Minimering av spill
I forbindelse med den detaljerte 
tegningen og programmeringen 
av maskinene, beregnes utnyt-
telsen av råmaterialet slik at 
spillet minimeres.

Rasjonell  
håndtering
Vi har alltid lagt stor vekt på 
materialhåndtering. Med det 
beste utstyr, store rommelige 
lokaler med vel gjennomtenkt 
produksjonsflyt samt motiverte 
og kunnskapsrike ansatte, ga-
ranterer vi rasjonell håndtering 
og dermed korte leveringstider. 

Alt råmateriale lagres inne, dette 
gir rasjonell og skånsom materi-
alhåndtering, renere og mer ef-
fektiv bearbeiding.

Kvalitet og miljø
Alle ledd i produksjonskjeden 
kontrolleres nøye og vi arbeider 
etter Kvalitetssystemet ISO 9001. 
Vi har også miljøsertifiseringen 
ISO 14001.
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Plate- og rø rlager
Weland har et omfattende  
plate- og rørlager med en 
mengde materialkvaliteter  
og dimensjoner. 

Minst 1500 tonn plater på lager
For å kunne leve opp til våre kunders krav til kva-
litet og raske leveringstider, kreves et omfattende 
platelager. Vi har alltid minst 1500 tonn stålplater 
på lager, i de fleste kvaliteter og tykkelser.

For eksempel DC-01 fra 0,5 til 2,5 mm, varmvalset 
beiset plate S355 MCD-S700 MCD fra 3–15 mm og 
rustfritt 1.4301 og syrefast 1.4404 fra 1 til 15 mm. Vi 
har dessuten en hel del høyfaste plater type S 690 
QL og S 890 QL på lager. I tillegg til det ovenstående 
finnes det en mengde andre platekvaliteter og dimen-
sjoner.

Ring for opplysninger

Rør og KKR
Vi har i tillegg et omfattende lager av rør og KKR i 
ulike dimensjoner og materialkvaliteter. Om vi ikke 
skulle ha riktig kvalitet for hånden, ordner vi raskt 
dette gjennom våre gode leverandører.

”Sort plate” Galvanisert plate
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Plate- og rø rlager

Lagerføring
For større kunder eller produkter 
i større serier som rammebestil-
linger har vi mulighet til på svært 
rasjonelt vis å lagerføre produk-
tene på kundens bekostning i 
automatlageret vårt. 

Rustfri plate Aluminiumsplate Tåreplate Perforert plate Kobberplate
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s. 212-213

Laserskjæring i  
plater
Laserskjæring i plater skjer i 
planlasermaskiner. Weland har 
et 20-talls som arbeider på skift. 
Dette gir korte leveringstider.

JUMBO rørlaser
JUMBO rørlaserskjæring med 
bevegelig skjærehode. Denne la-
serskjæreren kan skjære i svært 
store dimensjoner. 

Laserskjæring i rør
Vi har ulike typer rørlaserma-
skiner, med fast eller bevegelig 
skjærehode avhengig av hvordan 
snittet skal være.

s. 210-211s. 209

Laserskjæring
Laser og vannstråleskjæring er en suveren måte å  
produsere prototyper og produkter i små og middelsstore serier. 
Weland har laserskjæring for alle dimensjoner og formater.
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Maks- og minimumskapasitet

•  Maks.  
materiallengde: 6000 mm

•  Maks.  
materialbredde: 3000 mm

• Maks. godstykkelse: 20 mm 
  10 mm (rustfritt) 
  5 mm (aluminium)

Laserskjæring i plater

Stor kapasitet
Vi har 20 laserskjæringsmaskiner som går på skift. 
Flere av maskinene er utrustet med linjærroboter 
som henter og stabler ferdige detaljer og rester et-
ter skjæringen.

Totalt har vi kapasitet til å skjære mer enn 60 tonn 
plater pr. arbeidsdag!

Skjæreflatene
Ved bruk av laser blir skjæreflatene helt vinkelrette 
og som regel så jevne at sliping ikke behøves. (tole-
ranse ± 0,1 mm).

Chassidel til en skogsmaskin, 
laserskjæres og knekkes i 
6-16 mm høykvalitetsstål 
Weldox 700E.

Laserskåret båtskrog
I Umeå drives prosjektet ”på rett 
kjøl”. Dette er et yrkesforberedende 
program der ni elever i videregå-
ende skole med diagnosen ADHD 
bygger en 16 meter lang havgå-
ende seilbåt. Det er planer om å 
sette båten i trafikk på Østersjøen.
Weland AB har på oppdrag fra 
Stena Stål AB laserskåret deler til:
Kjølen i 15 mm plater.
Bunnplaten i 15 mm plater som vi 
også har rullet i rett radius som 
skal passe båtens kontur.
Akterstavnen i 15 mm plater.
Spanten, både i hele stykker og 
delt i to deler. Ca. 143 deler i 8 
mm plater.
Akterspeil skåret og rullet i 6 mm 
plater.
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Maks- og minimumskapasitet

•  Maks. materiallengde  
for skjæring:  6500 mm

• Maks. dimensjon:  Ø 140 mm  
  120 x 120 mm

• Min. dimension:  Ø 10 mm  
  10 x 10 mm

• Maks. godstykkelse: 8 mm

• Maks. vekt:   97,5 kg eller  
15 kg/m

Kontakt Weland hvis du vil ha informasjon  
om hvilke materialer og godstykkelser som  
kan bearbeides.

Laserskjæring i rør

Automatisk skjæring av rør  
og annet langt gods
Vi har ulike typer rørlasermaskiner, fast eller beve-
gelig skjærehode. 

Skjæring med bevegelig skjærehode gjør det mulig 
å produsere detaljer som tidligere ikke har gått å 
laserskjære. For eksempel kan sveisefaser skjæres 
uten at det er behov for etterbearbeiding. Likeså 
kan forsenkninger skjæres i samme moment som 
hulltagning. Pass-formen blir helt suveren da flatene 
skal tilpasses mot hverandre.
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Laserskjæring i rør

Sveriges største digitale tre
To laserskårne trær fungerer som rekla-
mestativ ved St. Wäsby Allé og ved In-
fracity. Weland har på oppdrag fra  
Smidesbyggarna i Högdalen laserskåret 
delene til rørstativet og ”trekronen”.
Trærne er 17 meter høye og 10,5 meter 
brede og består av 5 tonn rør og ca. 2 
tonn plater. De er laget av Cortén i føl-
gende dimensjoner:
Rør i ”trestammen”: 273 x 6 mm 
Rør i grenene:  168 x 6 /  
  101 x 6 mm 
Trekronen:  5 mm plater
Som grunnlag for prosjektet har Weland 
hatt 2D-tegninger som er blitt gjort om 
til 3D i Solid Works.

Fiberoptisk laserskjæring
Weland kan nå også tilby fiberoptisk rørlaserskjæring.

Fiberlaser er en kompakt, effektiv og pålitelig metode 
som i lengre tid har blitt brukt på flere andre virk-
somhetsområder.

Nå er det også mulig å bruke denne teknikken til 
metallbearbeiding, noe som innebærer en rekke 
fordeler sammenlignet med tradisjonelle lasertek-
nikker:

•  Green Tech – opptil 80 prosent lavere energifor-
bruk gir en mer miljøvennlig produksjon.

•  Nye materialer – fiberlaser kan skjære såkalte 
høyreflektive materialer som rustfritt, aluminium, 
messing og kobber, som etterspørres i dagens 
marked.
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Lasting og lossing av langt gods skjer inne i  
produksjonshallen.

JUMBO rørlaser

Skjæring i grove profiler med 
bevegelig skjærehode
Vi kan som første foretak i Sverige tilby “Jumbo-
skjæring” i 3D. Dette åpner for helt nye produks-
jonsmuligheter i det grove segmentet for stål- 
byggebransjen.

Denne unike maskinen har samme presisjon og 
høye hastighet som de vanlige rørlasermaskinene 
våre.

“Jumboen” er plassert i en nybygd og spesialtilpasset 
del av fabrikken vår, som er tilpasset inn- og utlasting 
av lange og tunge profiler.

I tillegg til runde og firkantede profiler kan vi også 
skjære i ovale, elliptiske profiler samt valsede stål-
bjelker. Enkelte andre profiler kan også skjæres.

Maks- og minimumskapasi-
tet

•  Maks. materiallengde for  
skjæring: 18000 mm

• Maks. dimensjon:  Ø 508 mm  
  400 x 400 mm  
  500 x 300 mm

• Min. dimension:  Ø 80 mm  
  80 x 80 mm

• Maks. godstykkelse*:  16 mm (svart stål) 
  12 mm (rustfritt) 

• Min. godstykkelse:  2 mm

• Maks. vekt:   3600 kg eller  
200 kg/m

* inkl. 3D-skjæring.

Unike muligheter for   byggebransjen
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2D-skjæring vinkel-
rett mot godset.

3D-skjæring med 
snittoverflate i valgfri 
vinkel mot godset.

Laserskårne stolper og bæ-
rende underlag til vannsklie.
Sweden Hydro Sport AB er en ledende 
leverandør av vannsklier.
Til Himlabadet i Sundsvall har vi på 
oppdrag laserskåret de bærende 
stolpene av rør med dimensjonen Ø 
508 x 10 mm i lengden 10 200 mm. 
I stolpene er det skåret uttak for inn-
festning og sveiset på festeører og 
bunnplate i dimensjonen 850 x 850 
x 40 mm.
Før levering ble konstruksjonen varm-
galvanisert hos Zinken Weland AB i 
Gøteborg.

Unike muligheter for   byggebransjen
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Gass-/Plasmaskjæring
For skjæring i svært grove platedimensjoner er  
gass-/plasmaskjæring et godt alternativ. Klarer dimensjoner  
på opptil 200 mm.

Her skjærer vi i de riktig grove platedimensjonene 
med presisjon og imponerende hurtighet.

Doble skjærehoder for så vel gass som for plasma 
og doble bord for opplegging av plater gir meget 
stor kapasitet.

Valget mellom gass og plasmaskjæring avgjøres av 
type materiale, kvalitet, tykkelse og mulige toleranser.

Maks- og minimumskapasitet

•  Maks.  
materiallengde: 15000 mm

•  Maks.  
materialbredd: 2500 mm

•  Maks. godstykkelse:  40 mm (plasma) 
 200 mm (gass)
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Vannskjæring
Skjæring i alle metaller og i mange materialer.  
Skjær opptil 100 mm tykkelse.

Et alternativ til laserskjæring er vannskjæring.  
Her kan man skjære i alle metaller opp til 100 mm 
tykkelse.

Dette er en kald skjæremetode og det oppstår ingen 
varmepåvirkende strukturendringer i kantsonen. 
På denne måten kan man skjære i alle typer av ma-
terialer som tre, glass, naturstein, keramikk, gummi, 
plast og også i porøse materialer.

Maks- og minimumskapasitet

•  Maks.  
materiallengde: 4000 mm

•  Maks.  
materialbredde: 3000 mm

•  Maks. godstykkelse:  100 mm
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Stansing, nibling og pla teknekking
Stansing, nibbling og plateknekking  
i én og samme maskinlinje.

Weland har en automatstanseinnretning, av  
merket Salvagnini, som har utstyr for hånd- 
tering av både inn- og utmating samt stabling  
av ”skrotskjelett”. I tillegg har maskinen en  
treleddet arm som kan plukke en utstanset  
detalj og stable den på en pall. 

Stansemaskinen har 45 ulike verktøy.

Maskininnretningen avsluttes med en plate- 
knekkingsmaskin som automatisk knekker alle  
sider i enkle eller mer kompliserte bøyninger, f. eks. 
dobbel brett eller spesiell vinkel. Innretningen er 
spesielt egnet for skuffer, skap og lignende. Plate-
tykkelse maks. 2 mm og diagonalmålet på platen 
får ikke overstige 2.700 mm ved automatisk hånd-
tering.

Vi kan være behjelpelige med tegningsarbeide, eller 
ta imot tegninger i DXF-fil fra Auto-CAD på diskett 
eller E-mail.

Maks- og minimumskapasitet

•  Maks.  
materiallengde: 3000 mm

•  Maks.  
materialbredde: 1500 mm

• Maks. godstykkelse:  3 mm
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Stansing, nibling og pla teknekking

Kassetter og fleksible  
innredningssystemer for 
heisautomater 
Compact Lift er en av markedets mest 
effektive heisautomater.
Weland produserer de raske kasset-
tene som finnes for ulike maskin-
bredder og belastningskrav. Det finnes 
også fleksible innredninger som enkelt 
og effektivt deler av overflatene. 

45 ulike verktøy veksler svært 
raskt i stansemaskinen.

Automatisk plateknekking.
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Automatsta nsing og knekking
Fleksibel platebearbeidings- 
linje med automatstansing og 
plateknekking, alt i én  
maskinlinje.

Et automatstanseanlegg fra Finnpower som inne-
holder utstyr for håndtering av både materiale inn 
i maskinen og utmating. I tillegg har maskinen en 
plukkearm som kan plukke en utstanset detalj og 
stable den på en pall.

Anlegget kan håndtere plater i størrelser på opptil 
3000 x 1500 mm fra høylager og 4300 x 1500 mm fra 
en separat ladestasjon. Den stanser opptil 8 mm, 
men saksen er begrenset til 4 mm.

Verktøyoppsettet er i form av en revolver med 20 
plasser, hvorav seks er indekserbare, det vil si kan 
vris.

Vi kan hjelpe til med tegningsarbeide eller motta 
kundens tegninger i DXF-fil fra Auto-CAD.

Maks- og minimumskapasitet

•  Maks.  
materiallengde: 4300 mm

•  Maks.  
materialbredde: 1500 mm

• Maks. godstykkelse:  8 mm

Opp presset hullkant  
for å få mer gods for gjenging.

Platene hentes fra magasinet.
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Fleksibelt veggsystem
Et fleksibelt veggplatesystem som gir et hyggelig arbeids-
miljø samt god orden. Det er bare fantasien som setter 
grenser for hvor og til hva systemet kan brukes.
Platene stanses og knekkes i de automatiske maskinene 
våre og lakkeres deretter.

Automatsta nsing og knekking

Radieknekking.

Bøying for å få tykkere 
gods for gjenging.

Rettvinklet knekking.

Verktøyene skiftes på et øyeblikk.

Noen eksempler på  
arbeidsmomenter  
maskinen kan utføre
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Knekking
Weland har flere knekkeanlegg. Den største  
kantpressen har en presskraft på 800 tonn. 

800 tonn kantpresse
Denne kantpressen gir oss muligheten til å klare 
oppdrag som svært få andre firmaer kan påta seg. 
Presskraften på hele 800 tonn og en maks. arbeids-
lengde på 6200 mm er imponerende.

I tillegg kommer en sofistikert CNC styring, en ytter-
ligere unik resurs hos Weland.

Maksimumskapasitet

• Presskraft:  800 ton

• Maks. knekkelengde:  6200 mm

• Verktøysplass:  650 mm

• Slaglengde:  365 mm
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Helautomatisk  
kantpresse
Helautomatisk, robotstyrt knek-
keutstyr som erstatter tunge og 
arbeidskrevende operasjoner.

Kantknekkemaskin med 105 
tonns presskraft og maks. arbeids-
lengde 3 meter.

Bevegelige maskindeler flyttes 
og innstilles automatisk for å 
klare flere arbeidsoppgaver på 
samme plate.

Etterbehandling
I forbindelse med laser- vann-
stråleskjæring utfører vi også 
etterbearbeiding og knekking 
i NC-styrte kantknekkemaski-
ner med presskraft 220 tonn og 
maks. arbeidslengde på 4 meter.

Kantpresse
Kantpresse Beyeler PR 800/6,2  
med integrert hydraulisk CNC styrt 
bombering.
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Etterbehandling
Utretting av plater, børstegrading, sliping og  
avgrading av platedetaljer utføres av Weland i  
henhold til dine ønsker.

Utretting av plater

Utretting av platedetaljer
Vi har et HRC-retteapparat som med svært god 
presisjon retter opp platedetaljer i tykkelser på 
opptil 20 mm.

Retteapparatet består av flere valser som  
med elektrohydraulisk styring automatisk  
regulerer valsetrykk og mating for å gi  
et optimalt resultat.

Takket være CNC-styringen er det  
ikke nødvendig å gjøre noen juste- 
ringer for å ta hensyn til hull og  
uttak i detaljene.

Maks- og minimumskapasitet

• Detaljtykkelse:  0,8–20 mm

• Detaljbredde maks.:  2000 mm
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Avgrading
Smådetaljer kan avgrades for å få bort grader og 
skarpe kanter. 

Bearbeider både over- og undersiden samtidig.

Børstegradning
En ny metode som tar bort oxidskjiktet på skjære-
flatene. Dette er viktig for å få godt feste for fremtidig 
overflatebehandlig som for eks. lakkering.

Bearbeider både over- og undersiden samtidig.

Sliping
Sliping eller synkronisering av laserskårne eller 
stansede flater utføres etter ønske.

Etter

Før

Ubehandlet plate.

Ubehandlet plate.

Børstet plate.

Slipt plate.

Utretting av plater
Retteapparatet HRC 80 gir presisjon 
og toleranser på plater som tidligere 
ikke har vært mulig.
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Skjærende bearbeiding
Fleroperasjonsbearbeiding med mange  
detaljbytter er noe Weland utfører i fleksible  
bearbeidingsceller.

Fleroperasjons- 
bearbeiding
I fleroperasjonsmaskiner utfører 
vi boring, brosjing, gjenging m.m.

Hvis presisjonen i laserskårne 
hull ikke er bra nok, utfører vi 
brosjing eller annet for å oppnå 
riktig toleranse.

Laserskårne hull kan vanligvis 
gjenges direkte, uten andre for-
beredelser.

3- og 4-aksers  
maskiner
Horisontal bearbeiding med 
bordrotering gjør det mulig å 
bearbeide fra tre sider i én opp-
spenning.
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Skjærende bearbeiding

Robotcelle
Fleksibel bearbeidingscelle gjør 
det mulig med raske justeringer. 

Skjærende bearbeiding etter 
laserskjæring har vært en trang 
sektor hos Weland. Boring og 
fresing med korte syklustider gir 
svært mange detaljbytter.

Dette er på mange måter kost-
bart og lite ergonomisk arbeid 
som krever konstant nærvær 
ved maskinen for at produksjo-
nen skal bli effektiv.

Det har blitt utarbeidet et kon-

sept i form av en bearbeidings-
celle med stor fleksibilitet og 
mulighet for raske justeringer.

Cellen består av en horisontal 
fleroperasjonsmaskin. Robot-
cellen inneholder lange bånd-
transportører som gjør det mulig 
å bufre for ubemannet kjøring, 
samt en robot som plukker ma-
teriale direkte fra pall.

I cellen er det mulighet for å 
laste ut ferdige detaljer på tre 
palleplasser.
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Robotsveising
Weland utfører robotsveising  
i henhold til NS-EN 287.

Sveisingen er den avdelingen som kompletterer alle 
andre produksjonsenheter. Ved bestilling av ferdige 
detaljer der vi for eksempel laserskjærer, knekker, 
trumler og sveiser, utnyttes Welands produksjons-
ressurser til det fulle.

Kunden får prosjektledelse for å styre materialflyten 
på kjøpet og slipper å tenke på transport og leve-
ringstider for de ulike inngående detaljene.

Mindre prosjekter sveises for hånd, mens større 
prosjekter sveises med roboter.  
Hvis det trengs fiksturer  
for å klare sveisearbeidet,  
konstruerer og produ- 
serer vi det.

Alt sveisearbeid utføres  
i henhold til NS-EN 287.

Sveisecelle
En ny sveisecelle med 
to roboter som arbeider 
samtidig, gir en svært 
stor sveisekapasitet.
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Kontrollmåling
Weland kontrollmåler godset med svært høy  
nøyaktighet. Målingen skjer ved hjelp av den nyeste  
teknikken og det nyeste utstyret.

Faro Gage målearm
Weland AB har ansatt en måle-
teknikker som gjennomfører 
stadige kontrollmålinger.

Vi benytter den siste måletek-
nikken og har investert i en Faro 
Gage målearm.

CMM – måling
Vi utfører CMM – måling (Co – 
ordinate Measuring Machine) 
med høy hastighet og garantert 
nøyaktighet med denne nye tek-
nikken.

Romer Sigma  
målearm
2000 mm i diameter  
med en nøyaktighet  
på 0,034 mm. 

“Digital rail” for må- 
ling på 2000–5000 mm  
med en nøyaktighet  
på 0,12 mm.
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Balkonger
  
Balkonger     s. 230-235

Balkonger  230
Balkongplater   233
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Innfestninger    234 
Rekkverkstyper   231
Rekkverks stamme   232
Tilbehør   235
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Balkonger
I Norge har vi levert og montert balkonger og  
rekkverk siden 1989. Dette gir oss lang erfaring med  
balkonger og rekkverk.

Weland Aluminium AB er en av de produsentene i 
Sverige som har arbeidet lengst med balkonger og 
balkongrekkverk. 

Dette gir oss lang erfaring med balkonger og rekk-
verk til både nye bygg og renovering av eldre gårder. 
Ved nybygg etterkommer vi både arkitekter og bygg-
herrens krav på moderne materiell og fargesetting. 
Ved utbedring av eldre bygg tilpasser vi den tids-
riktige løsningen som ikke endrer gårdens karakter.

Weland kan i samarbeid med egne konsulenter og 
eksterne arkitekter utarbeide forslag og dimensjo-
nering av balkongene.

Weland Aluminium AB er med i Balkongforeningen 
i Norden (BF) der fabrikken og vi arbeider for sik-
kerhet og høy produksjons kvalitet, hele veien fra 
prosjektering til ferdig montert produkt.
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Rekkverkstyper
Balkongrekkverk lages i mange ulike utførelser. 

Hvilken utførelse du velger, avhenger først og fremst av hvilket miljø 
balkongen befinner seg i, hvilken tidsalder huset er fra, skal balkongens 
tidstypiske utførelse beholdes osv.

Materialene vi jobber med, er glass, plater, profilrør og laminatplater.

Det finnes en mengde ulike profiler og farger å velge mellom til balkong-
rekkverket, samt en rekke kombinasjoner for å oppfylle dine ønsker.

Profilerte plater
Utføres av PVF2 - lakkerte aluminiums-
plater. Flere ulike profileringer finnes.

Perforerte plater
Stål eller aluminiums plate i alle tilgjenge-
lige perforeringsmønster. Kan lakkeres 
i ønsket farge, eller varmforsinkes (stål 
plate).

Sikkerhetsglass
Laminert glass som monteres i aluminiums-
rammer. Kan utføres med dekor, som for 
eksempel dekorkryss, utenpåliggende 
dekor rør.

Glatt plate
Ved renovering av gamle balkongrekk-
verk med betongbrystning, kan man få 
et lignende utseende med pulverlakkerte 
aluminiumsplater.

Laminat plater
Laminatplater monteres i aluminiums-
rammer. Forskjellige typer som eksisterer 
på markedet kan brukes, forutsatt at tyk-
kelsen er 4 - 8 mm.

Spilerekkverk
Produseres av aluminiumsprofiler som 
anodiseres eller lakkeres i ønsket farge. 
Max åpning mellom spilene er 100 mm, 
dvs barnesikkert.
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Balkongrekkverk, standard
Weland sine balkongrekkverk består av en stamme 
av aluminiumsprofiler som bekles med ulike  
materialer. Ved lakkering av stamme  
eller bekledning, lakkeres også  
pop nagler.

Håndløper
Med Weland balkongrekkverk kan en velge fritt blant 
våre standard håndløpere.
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C/C stolper max 900 mm

Platens lengde

min 150, max 300
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150
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 300

Øvre plateholderprofilStolpe

Spiler
20x20 mm. Max 
åpning 100 mm.

Håndløper

Stolpeholder

Bekledning
Glass eller annet materiale.

Nedre plateholderprofil

Profil  
Nr 20

Profil  
Nr 50
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Balkongplater
Vi produserer balkongplater i stål.

Ved ny balkong, balkong utvidelse 
eller utbytting av balkong er det 
viktigste spørsmålet om hvordan 
innfestningen kan løses. Alt er 
avhengig av fasade og etasjeskiller 
sin tilstand. Det må også tas hen-
syn til om fasaden skal renoveres 
samtidig.

Generelt sett gjelder det at jo 
bedre innfestningsmuligheter 
som finns, jo enklere blir monte-
ringen.

Stort sett alle gårder kan få nye 
eller større balkonger uten altfor 
store inngrep eller sjenerende 
konstruksjoner.
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Innfestning
Ved utbytting, utvidelse eller ny balkong er det viktigste spørsmålet 
hvordan innfestningen skjer. Alt er avhengig av fasaden og etasjeskille 
sin oppbygning. Skal fasaden renoveres samtidig, eller kanskje skal 
det tilleggs isoleres?

Generelt gjelder det at jo bedre innfestningsmuligheter som finns, 
jo enklere blir monteringen. Men stort sett kan alle bygg få nye eller 
større balkonger uten dramatiske inngrep eller skjemmende kon-
struksjoner.

Vi har gjennom årene fått stor erfaring og kunnskap på dette område 
og står til tjeneste med forslag og prosjekterings hjelp.

Å få en større balkong høyner livs kvalitet for beboerne og verdien av 
leiligheten.
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Tilbehør

Skjermtak
Skjermtak produseres i ønsket 
størrelse, med tak av profilert 
akryl lakkert stålplate eller andre 
platemateriell. Taket monteres 
med opplegg mot vegg med to 
konsoller og justerbart trykk stagg 
mot vegg, alternativ stolpe mot 
balkong rekkverket eller balkong-
platen.

Skjermvegg
Skjermvegg produseres med en 
ramme av aluminiumsprofiler 
som kles med valgfri bekledning. 
Skjermen festes mot vegg, rekk-
verk og balkongplate.

Vindskjerm
Vindskjerm produseres som en 
ramme av aluminiumsprofiler 
som bekles med valgfri bekled-
ning. Skjermen festes mot vegg 
og balkongrekkverk.

Fransk rekkverk
Franske rekkverk kan leveres 
med samme bekledning som  
øvrig rekkverk.
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Røykerom og miljøstasj oner/ute boder
Vedlikeholdsfrie og lettstelte produkter i aluminium.  
Bare å spyle av. Røykerom og miljøstasjoner er produkter 
for det offentlige rom, sykehus, boligblokker m.m.

Miljøstasjoner 

Kildesortering
Vi har et komplett sortiment for 
en effektiv og penere kildesorte-
ring. Alt i fra skjermvegger i mo-
duler, som man enkelt monterer 
selv, til komplette boder med dør. 
Boder kan med fordel også an-
vendes som sykkel bod. Alt selv-
følgelig i vedlikeholdsfritt og lett 
stelt aluminium. Bare å spyle av.

Vi kan tilby en rekke ulike far-
gealternativer for stativer og 
platematerialer.

Våre miljøstasjoner kan også fås 
med plant skrånende tak eller 
preparert til sedumtak.

Ulike størrelser
Miljøstasjonene er bygd opp 
i moduler, fra to seksjoner og 
oppover. Miljøstasjoner kan la-
ges med dør på gavl eller langsi-
de. Systemet er fleksibelt og kan 
bygges etter ønske og tilgjenge-
lig plass.

Kombinasjons- 
muligheter
Vi tilbyr også skjermvegger som 
gir plass til containere i tilknyt-
ning til miljøstasjonen. I tillegg 
leverer vi skjermvegger uten tak 
for beskyttelse av containere. 

Det innebærer et samlet grep for 
avfallshåndtering.

En annen mulig kombinasjon er 
miljøstasjon og sykkelparkeringer 
for å få en enhetlig løsning.
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Røykerom og miljøstasj oner/ute boder

Røykerom
I dag stilles det stadig større krav 
til røykfrie miljøer, og stadig fle-
re arbeidsplasser oppretter egne 
røykerom utendørs med tanke 
på innemiljøet.

Vi bygger og spesialtilpasser 
løsninger som diskré glir inn i 
omgivelsene. 

Vi har et komplett sortiment av 
ulike røykerom produsert i ved-
likeholdsfritt materiell. Gjennom 
årene har disse løsningene blitt 

levert til en flere større bedrifter, 
sykehus og offentlige steder.

Tillegg: skyvedører, belysning 
(også solcelle alternativ), benker 
m.m.

Oktagon
Reisverk av pulverlakket alu-
minium. Vegger av herdet glass/
aluminiumsplater. Leveres kom-
plett montert på betongplate.

Flexi
Reisverk av pulverlakket alu-
minium. Bueformet tak av UV-
bestandig kanalplast (Polykar-
bonat). Skyvedører og vegger av 
herdet glass. Leveres komplett 
montert på betongplate.

Flexi

Oktagon
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Sykkelparke ring
Vi produserer alle typer av  
sykkelparkeringer. 

Alt fra sykkelholdere til  
sykkel boder.

Produktene produseres i moduler og kan tilbys i en 
mengde forskjellige varianter. Vi bruker pulverlak-
kerte aluminiums profiler for et minimalt vedlike-
hold. 

Vegger i perforert aluminium eller i herdet glass. 
Belysning kan leveres som tillegg.

Sykkelstativ
Et stilrent sykkelstativ som monteres på betong-
fundamenter. Leveres i seksjoner med 5 plasser, 
c/c: 2000 mm.

Pulverlakkerte eller galvaniserte aluminiumsprofiler. 
Hjulholdere av varmforsinket stål.

Globe av solid aluminium eller plastlokk på stativ-
topp.

Sykkelskur 
Våre sykkelskur er bygget sammen av et modul-
system, som gjør at de er enkle å tilpasse etter 
behov. Plassbygges på fundament i bakken, eller 
leveres ferdigmontert på betongplate.

Pulverlakkerte eller galvaniserte aluminiumsprofi-
ler. Globe av solid aluminium.
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Sykkelparke ring

Sykkelparkering 
Å låse fast sykkelen i en sykkelbue er en av de beste metodene 
for å unngå tyveri. 

Våre sykkelbuer finnes i flere ulike utførelser. De er laget av 
kraftige stålrør som er galvanisert og pulverlakket.

Fenix Svalan Ripan
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Resturantstakitt
Stakitt til uteservering - direkte fra produsent. 

Med en attraktiv utservering får du flere gjester  
og økte inntekter!

Enkel å montere  
og demontere
Endelig et restaurantstakitt av 
høy kvalitet som man enkelt kan 
montere selv. Alt man trenger, er 
en umbraconøkkel.

Lette stabile  
og holdbare
Våre restaurantstakitt produse-
res av pulverlakkede alumini-
umsprofiler, og påvirkes derfor 
ikke av vær og vind. Lette å hol-
de rene, og enkle å komplettere.

Kombiner farger  
etter egen smak
De pulverlakkede aluminiums-
profilene finnes i 3 ulike farger. 
Stolpene kan leveres med gull- 
eller sølvfargede kuler, alterna-

tivt plastlokk. Bannere finnes i 
12 ulike standardfarger, og de 
kan enkelt påføres logo eller 
sponset reklame.
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Kan benyttes sesong etter  
sesong
Når sesongen er over, demonterer du stakittet like 
lett som du satte det opp. Alle delene blir løse, og 
tar minimalt med plass under vinterlagringen. 

Bannerne rulles sammen og blir like fine til neste 
sesong.

Fleksible stakitt med trosse/tau
Et stakitt med kraftig trosse er et klassisk og flek-
sibelt alternativ som passer til de fleste miljø. Leve-
res med beslag i børstet aluminium eller messing.
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Andre produkter for off entlig rom
Vi lager også andre produkter for det offentlige rom, 
som informasjonstavler, søppelkurver, askebeger, benker, 
rastemøbler osv.

Utemøbler
Sofaer og benker som med fordel kan stå ute 
hele året.

Benker
Våre nye benker er i sin helhet produsert i alu-
minium. Intet treverk som skal behandles eller 
tas inn om vinteren. Kan med fordel stå ute  
hele året. Finnes med eller uten armlene  
og eventuelt for vegg montasje.

Rastemøbler
En robust vedlikeholdsfri rastemøbel i  
varmforsinket stål og aluminiumsprofiler  
med ”trelook””.
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Andre produkter for off entlig rom

Informasjonsprodukter
Solide informasjonstavler med mange bruksområder, til f.eks. 
trafikkselskaper, restauranter, borettslag, idrettsanlegg eller 
golfbaner. 

Informasjons tavler 
Våre informasjons tavler finn i flere format. Fra A4  
og A3 til låsbare skap med plass til 2 x 3 A3 format.  
Kan monteres direkte på vegg, alternativt på stativ.

Informationstavla/Meny tavle
I natureloksert aluminium med frontglass i polykar- 
bonat. Fins i A4 og A3 format. Kan monteres direkte  
på vegg eller på stolpe.

Meny skap med lys
For montering på vegg. Plass til 2 stk A3 format. I  
natureloksert aluminium med frontglass i polykarbonat.

Kritt tavle
For påskrift av dagens meny etc. Henges direkte på vår  
resturantstakitt.

Mot forsøpling
Solide produkter mot forsøpling, vi leverer søppelkurver og askebeger 
i slitesterk utførelse.

Askekopp
Svart pulverlakkert aluminium. Rist i rustfritt stål. Med innvendig beholder 
som er lett og tømme. Kan monteres på vegg, eller direkte på noen av 
våre produkter.

Høyde: 270 mm, Bredde: 110 mm, Dybde: 70 mm.

 Røykestolpe 
  Enkel og lett plassert ”røykstolpe” med 1,2,3 

eller 4 askekopper.

 Søppelkurv
  I pulverlakkert aluminium. Låsbart, med 

tømming fra undersiden. Rommer ca 35 liter. 
For vegg montering eller på stativ.
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Øvrige produkter
  
Fasadestiger     s. 248-257

Fasadestige 249 - 250
Fasadestige, prosjektering og byggeregler   252
Fasadestige, tilbehør   251
Utfellbar fasadestige 253 - 254
Utfellbar fasadestige, projektering   255
Utfellbar fasadestige, tilbehør   255
Rømningsplattformer 256 - 257

 
Godsmerking     s. 258-261

Merkebrikker  260 - 261
Merkebrikkepresse   259

 
Gitterristmøbler     s. 262-265

Gitterristsofa  263
Rastemøbler   265

  
Strekkmetall     s. 266-267

Strekkmetall 266 - 267
Strekkmetall platevalset   266

 
Profiler     s. 268-271

Kantbeslag  271
Kantstål for tåreplate  271
Sigmabjelken 268 - 269
Sikkerhetstrappenese  271
Vinkelstang  271
Veggfeste  271
WUC-profil  270

 
Overflatebehandling     s. 272-275

Maling  273
Varmgalvanisering 274 - 275

Entrématter,  
Kåbe Original     s. 276-279

Installere Kåbe Original  279
Kåbe Originalmatta 276 - 278
Vedlikehold av Kåbe Original   279

Bod- og  
lagerinnredninger     s. 280-283

Innredning av plater   281
Innredning av strekkmetall type SM2030  283
Innredning av strekkmetall type SM5530  282

 
Konsernprodukter    s. 284-292

Balkonginnglassninger 291 - 292
Balkongplater 291 - 292
Balkongrekkverk 291 - 292
Beskyttelsesrekkverk for tak  285
Dypstabling  289
Fagverksbjelker  286
Grenreol  289
Kildesorteringslager, aluminium  291
Lagerheisautomater  289
Livlinefester/takrekkverk   285
Luftbehandlingsaggregat/Styre og  
reguleringssystem  290
Pallereoler  289
Rekkverk i aluminium  291
Rette trapper, aluminium  291
Rullestolsramper, aluminium  291
Røykerom, aluminium  291
Rør, gang og transportbaner  286
Skorsteinsprodukter  285
Snøfanger  285
Stålbjelker  286
Sykkelstativer  291
Takplattformer/taktrinn/takstiger  285
Uttrekksenheter  289
Varmgalvanisering 287 - 288
Vindusrenovering, aluminium  292
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Utfellbar fasadestige
Utfellbar fasadestige av varm-
galvanisert stål. Monteres på alle 
typer bygninger, og innfelt mot 
fasaden synes den bare som en 
45 mm bred list. 

Fasadestige
Fasadestiger og tilbehør i modul-
system for alle typer montering. 
Kan lages svært høye med hvile-
repos på veien. 

Fasadestiger
Weland lager ulike typer fasadestiger. De brukes først  
og fremst for å få tilgang til tak, tårn, siloer osv. Fasadestigen  
lages også for rømning. Produktene finnes på lager og kan  
leveres omgående.

s. 249-252 s. 253-256
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Fasadestiger

Weland lagerfører fasadestiger og tilbehør i modul-
systemer for alle typer montering. Om standard-
produktene mot formodning ikke skulle passe, så 
produserer vi spesialprodukter etter kundens ønsker.

Alle lagerprodukter produseres av stål som varm-
galvaniseres for beste mulige rustbeskyttelse. De 
fleste produktene finnes også i lakkert utførelse 
(lakkeres etter varmgalvaniseringen) i svart og teg-
lestensrødt.

Weland fasadestiger kan med fordel benyttes ved 
tårn, siloer, bropilarer og piper. Ved høye stiger bør 
man om mulig ha et hvilerepos. Når ryggbøyler be-
nyttes bør dette avsluttes maks. 2,5 m. over bakken. 
Vi anbefaler ryggbøyler for stiger over 3,5 m.

Rømning 
Rømningsstiger bør alltid ha  
ryggbøyler når de kombineres  
med en rømningsplattform. 

Dette er fordi man da ikke  
må trå ”rett ut i luften” når  
man går ned på stigen.

Lette å montere
Fasadestiger består av letthåndterlige deler som 
skrus sammen.

OBS! Det er ikke nødvendig med sveising ved mon-
tering. Tydelige monteringsanvisninger følger med 
hver leveranse.

Kort leveringstid
Weland fasadestiger kan leveres med kort leverings-
tid under forutsetning av at det brukes standard-
komponenter.

Godkjente 
Weland fasadestiger er godkjent i henhold til  
SS 831340 og SS-EN ISO 14122-4.

Datterselskapet Weland Stål AB kan gi mer informa-
sjon om produkter som forbedrer sikkerheten på 
tak og fasader. Les mer på www.welandstal.se 
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Lengde x bredde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1500 x 400 ST 1540 6,2

1800 x 400 ST 1840 7,5

2400 x 400 ST 2440 10,1

3000 x 400 ST 3040 12,6

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/pakke)

Skjøtebeslag (2 stk) SK 2500 0,6

Boltpakke M10x20 (10 stk) BU 1201 0,2

Mutterpakke M10 (10 stk) MU 1001 0,1

Antall pakker/stige Art. nr. Vekt (kg/stk)

1 pakke (2 beslag inkl. bolt) UB 5003 0,6

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Gjennomgående bolt, rustfri

Gjenget stang, RF* (1000 mm) RB 1210 1,2

Gjenget stang, RF* (500 mm) RB 1205 0,8

Varmgalvanisert M12 (100 mm) EB 1210 0,2

Franske treskruer med plugg

Boltpakke/skrue (4 stk) (12x100 mm) FS 1210 0,6

Boltpakke/skrue (4 stk) (10x65 mm) FS 1065 0,4

Stige

Skjøtestykke
Skjøtepakken består av følgende komponenter: to skjøtebeslag, 
ti bolter, ti muttere. Et skjøtestykke monteres med fire M10x20. 
Det brukes én pakke per skjøtestykke.

Opphengningsbeslag

Innfestningsalternativ

Fasadestige

Lett stige med god stabilitet. Stigens vanger er av 
rulleformet U-profil. Trinnet er i sklisikker utførelse 
i henhold til SS831340 og NS-EN ISO 14122-4.

Stige

Konsoll

Innfesting

Festeplate

Opphengings-
beslag

Justerbar  
konsoll

Skjøtesats

*) Komplett med mutter og firkantskive 100x100 mm.

*) Faste konsollpar monteres med 2 stk M10x20 med mutter. 
Justerbare med 6 stk.

Avstand Art. nr. Vekt (kg/par)

Konsoll, 150 mm KS 0150 0,8

Konsoll, 300 mm KS 0300 1,2

Justerbar konsoll, 450-700 mm KS 4570 7,9

Justerbar konsoll, 700-1000 mm KS 7010 10

Boltpakke M10x20 (10 stk)* BU 1201 0,2

Mutterpakke M10 (10 stk)* MU 1001 0,1

Festevinkel, innfestning til gulv TS 4000 0,5

Festeplate til elementvegg FP 0300 0,44

Skruepakke <0,7, 6,3x19 (10 stk) SS 6191 0,1

Skruepakke, 5,5x22 (10 stk) SS 5221 0,1

Låsebolt M10x30 (10 stk) VB 1301 0,25

Konsollpar
Hvilken konsoll som skal velges, er avhengig av avstanden 
mellom ytterveggen og takrennens ytterkant.

Maks. avstand mellom festepunktene i vegg 2500 
mm. Festene settes tettere om veggkonstruksjonen 
krever det. 

Ekspansjonsbolt, betonginnfestning
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Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Håndleder, bøyd 1350 mm HL 1350 5,2

Håndleder, rett HL 1100 3,0

Boltpakke M10x50* (10 stk) BU 1501 0,34

Mutterpakke M10* (10 stk) MU 1001 0,1

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Hvilerepos 600 x 600 mm VP6060 33,4

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

300 x 400 mm, stillbar 0-20° SP 3040 3,3

Boltpakke M10x20 (10 stk),  
1 pakke pr. repos

BU 1201 0,2

Mutterpakke M10 (10 stk),  
1 pakke pr. repos

MU 1001 0,1

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Bøylesats* SK 0650 2,1

Beskyttersats 5 stk ledere, 900 mm SK 9005 2,95

Boltpakke M10 x 20 (10 stk) BU 1201 0,2

Mutterpakke til boltpakke (10 stk) MU 1001 0,1

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

For ryggbeskyttelsesburet SK 0500 4,2

Håndleder

Repos

Ryggbeskytter

Låsbar luke 

Fasadestige, tilbehør

Ryggbeskyttelse for fasadestige
Ved fallhøyder over 3,5 meter skal stigen utstyres 
med ryggbeskyttelse. Ryggbeskyttelsen til fasade-
stigen er bygd opp av moduler med en lengde på 
900 mm. Ryggbeskyttelsen avsluttes 2–2,5 m over 
bakken og kan utstyres med en luke slik at uved-
kommende ikke får adgang. Utførelse i henhold til 
SS 831340.

Hvilerepos for fasadestige
For å øke sikkerheten bør stiger som er lengre enn 
6 mtr. Utstyres med hvilerepos. På ekstremt lange 
stiger bør avstanden mellom reposene ikke over-
stige 6 mtr. Produsert i henhold til SS 831340.

Hvilerepos
Reposet består av følgende komponenter: 1 stk rist med kant-
stål, 4 stk vinkelstag, 4 stk ”halve” beskyttelsesbøyler, 2 stk  
horisontale og 7 stk vertikale flattjern. Til hvert repos går det 
med 2,1 mtr. Ekstra stige.

Repos

Beskyttelsesbøyle

Beskyttelsespakke

Låsbar luke

Håndleder

Hvilerepos

*)  Det brukes fire bolter/muttere ved stiger uten ryggbeskyttelse 
og åtte bolter/muttere ved stiger med ryggbeskyttelse.

*) Forbruk, 7 bolter pr. bøyle med 5 ledere.
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Prosjektering/Byggeregler

Noe å tenke på
Weland fasadestiger er godkjente 
i henhold til SS 831340 og  
SS-EN ISO 14122-4. 

Sikring mot fall kan oppnås med 
ryggbøyle på fasadestige. Det er 
behov for fallsikring når høyden 
er mer enn 3,5 m. over under-
laget, eller ved lavere høyder 
dersom underlaget innebærer 
spesiell risiko for skade ved fall.

Leidere som er høyere enn 6,0 m., 
bør ha hvileplan med maksimalt 
6,0 m. avstand.

Hvileplanet bør være minimum 
0,6 x 0,6 m.

Weland fasadestiger kan med 
fordel benyttes ved tårn, siloer, 
bropilarer og piper. Når ryggbøy-
ler benyttes bør dette avsluttes 
maks. 2,5 m. over bakken.

Boverkets  
Byggregler – 08

Tilgang til tak.

Fasadehøyde mellom fire og  
åtte meter.

Det skal finnes en utvendig,  
fast fasadestige eller en inn-
vendig trapp. (BBR 8:2421).

Gangvei til rekkverk og  
servicested/skorstein. 

Takplattform brukes ved opptil 
12 graders helning.

Taktrappetrinn brukes mellom 
8 og 45 graders helning.

Takstige brukes fra 25 graders 
helning og oppover. (BBR 8:2422 
og 2426).

OBS! Weland har et komplett 
sortiment med taksikrings- 
produkter. Besøk våre hjemme-
sider; www.weland.no eller  
www.welandstal.se 

Fasadestige i rustfritt stål.
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Lengde x bredde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1200 x 500 FB 1250 7,5

2400 x 500 FB 2450 15,5

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/pakke)

Skjøtestykke FB 2000 1,0

Avstand mellom vegg og stige Art. nr. Vekt (kg/stk)

15-25 mm (standard konsoll)* FB 0012 0,2

150 mm* KS 0150 0,8

300 mm* KS 0300 1,2

Boltpakke for innfest. av konsoller  
til stigen M10x60 (10 stk)

BU 1601 0,4

Mutterpakke M10 (10 stk) MU 1001 0,13

Stige

Skjøtestykke
Komplett skjøtepakke med ett trinn og tilhørende bolt. Det brukes 
én pakke per skjøtestykke.

Konsoll

Utfellbar fasadestige

Utfellbar fasadestige som først og fremst brukes 
til rømning. Et enkelt og diskret produkt som kan 
monteres på ulike fasadetyper. Innfelt mot fasaden 
synes den bare som en 45 mm bred list. 

Stigen er innbruddsikker og kan bare felles ut ved 
å dra i wiren utenfor vinduet. Om ønskelig kan wiren 
forlenges ned til bunnen av stigen, slik at den også 
kan brukes til oppstiging. 

Stigen leveres i varmgalvaniserte moduler som er 
pulverlakkerte i en diskret lys grå farge.

*) Avstand mellom trinn: 900–1200 mm.
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Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Toppdetaljer FB 1000 0,2

Wiren (selges pr. mtr.) FB 0010 -

Instruksjonsskilt FB 0001 -

Toppdetalj, wire og skilt

Line

Konsoll

Topp

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Gjennomgående bolt, rustfri 

Gjenget stang, M10 RF* (1000 mm) RB 1210 1,16

Gjenget stang, M10 RF* (500 mm) RB 1205 0,8

Varmgalvanisert M10 (100 mm) EB 1010 0,2

Franske treskruer med plugg

Boltpakke/skrue (4 stk) (12x100 mm) FS 1210 0,35

Boltpakke/skrue (4 stk) (10x65 mm) FS 1065 0,4

Innfestningsalternativ

*) Komplett med mutter og firkantskive 100x100 mm.Stige i normalposisjon Stige utfelt

Ekspansjonsbolt, betonginnfestning
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Tilbehør/Prosjektering

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Håndledere, montering på vegg HL 0300 0,8

Plattform, montering på vegg SP 0400 3,7

Håndleder og plattform Prosjekteringstips
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Mål tlsv. 1) Stigens lengde

- 2,5 m 2,4 m

2,5 - 3,7 m 3,6 m

3,7 - 4,9 m 4,8 m

4,9 - 6,1 m 6,0 m

osv.

Velg stige

Plattform

Håndleder
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Lengde x bredde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1000 x 700 PF 1007 34

1500 x 700 PF 1507 46

2000 x 700 PF 2007 60

1000 x 1000 PF 1010 49

1500 x 1000 PF 1510 67

2000 x 1000 PF 2010 85

Lengde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

700 RS 0700 9,3

1000 RS 1000 10,5

1500 RS 1500 12,8

2000 RS 2000 14,7

Lengde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

700 RB 0700 13,1

1000 RB 1000 15,9

1500 RB 1500 21,2

2000 RB 2000 26,4

Plattform
Plattformen består av en ramme med modulmål. I denne rammen 
plasseres weland gitterrist. 

OBS! Gitterristen behøver ikke dekke hele rammen, for et ”hull” 
kan utelates for en oppstigningsmulighet. 
Flere moduler kan kobles sammen. 

Standardrekkverk
Standard rekkverk 1100 mm høyde.

Barnesikkert
Barnesikkert rekkverk 1100 mm høyde.

Rømnings- 
plattformer

Weland rømningsplattformer er oppbygd av modu-
ler. Disse kan ved behov monteres sammen til en 
større plattform. 

Spesialproduksjon: Plattformen kan også leveres 
med gulv av tre eller tåreplate. Rekkverk og gitter-
rist kan også leveres i rustfritt. Også avvikende mål 
på bestilling.
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Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Gjennomgående bolt, rustfri 

Gjenget stang, M12 RF* (1000 mm) RB 1210 1,2

Gjenget stang, M12 RF* (500 mm) RB 1205 0,8

Varmgalvanisert M12 (100 mm) EB 1210 -

Innfestningsalternativ

*) Komplett med mutter og firkantskive 100x100 mm.

Beskrivelse (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

700 SL 0750 1,3

1000 SP 1000 2,0

1500 SP 1500 3,0

2000 SP 2000 4,0

Selvborende skrue SS 5522 -

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Måkevingekobling MK 0101 0,3

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

For 700 mm bred plattform PK 0700 7,2

For 1000 mm bred plattform PK 1000 8,1

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Universalutførelse HK 0700 5,1

Beskrivelse Art. nr. Vekt (kg/stk)

Plattform 1000 mm lengde PB 1000 -

Plattform 1500 og 2000 mm  
lengde

PB 2000 -

Sparkelist

Hjørnekobling Konsoll

Konsoll

Opphengskonsoll

Opphengskonsoll

Boltpakke
Boltpakke til rømningsplattformer.

Hjørnekobling

Rekkverk

Sparkelist

Konsoll

Innfestning

Plattform

Ekspansjonsbolt, betonginnfestning
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Merkebrikker
Brikkene med valgfritt antall 
tegn (bokstaver og tall). Lages i 
én eller to rader og med opptil 
40 tegn. 

Merkebrikkepresse
Fleksibel og brukervennlig data-
styrt merkebrikkepresse. Lager 
dyptpregede merkebrikker på 
ulike metallbånd.

Merking av gods
Dyptpregede bokstaver og tall i plater-, messing,  
aluminium eller rustfritt bånd.

s. 259 s. 260-261
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Merkebrikkepresse

Welands datastyrte merkebrikkepresse er egenkon-
struert og produseres av oss. Maskinen er meget 
fleksibel og enkel å bruke.

Merkebrikkepressen kontrolleres av en datamaskin 
som dels tar seg av kommunikasjonen mellom ope-
ratøren og pressen, og dels styrer motor og luftsyl-
indre slik at sluttresultatet blir en merkebrikke.

Informasjonen som skal stå på brikkene, kan enten 
skrives inn manuelt via tastaturet eller lastes inn 
via et USB-minne, eller man kan koble maskinen til 
et nettverk.

Pressen leveres som standard med en brikkeopp-
samler.

Merkebrikkene kan produseres med valgfritt antall 
tegn (maks 40 tegn). Brikkenes lengde varierer med 
antall tegn. Hull kan slås i valgfri ende. Automatisk 
telling av løpenummer kan skje for hver brikke.

For drift kreves:

• Driftspenning 220 v, 50/60 Hz

• Trykkluft min 6 at.
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Brukervennlig. Via en bildeskjerm 
får man tydelig informasjon om 
hvilke valg som er tilgjengelige.

30

8

259www.weland.no  |  46 93 91 00



Merkebrikker

Ferdige merkebrikker fra Weland 
For kunder som trenger merkebrikker, men ikke så mange at de vil ha 
en egen merkebrikkepresse, kan vi levere merkebrikker i større eller 
mindre serier i ønsket utførelse. Vi kan levere merkebrikkene i forsk-
jellig materiale med preging i én eller to rader.

2 – raders brikker
Weland dyptpregede merkebrikker kan produseres i varmgalvaniserte 
stålplater eller rustfritt materiale. Brikkene kan lages med valgfritt 
antall tegn (Bokstaver og tall) i to rader, opp til 40 tegn. Brikkenes 
bredde er ca 30 mm og lengden varierer med antall tegn. Hull kan slås 
i den ene eller begge ender, alt etter kundens behov. Automatisk telling 
av løpenummer kan også gjøres.

Takket være at brikkene er dyptpregede er de lettleste selv etter for 
eks. varmgalvanisering, sandblåsing og maling. Brikker som produseres 
av materiale som ikke ruster er alltid lettleste, til og med i forurenset 
og aggressiv miljø.

Alle typer av stolper kan merkes 
med merkebrikker.

Merke opp båtforeningens plas-
ser med enhetlige og tydelige 
navnbrikker.

Tomt og grensemarkeringer av 
rustfritt stål eller aluminium er 
hållbare og lettleste i årtier.

Merkebrikker på ditt lager, så 
har du en tydelig merking som 
holder i mange år.

Selv etter maling  
er brikkene lettleste.
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1 – radig brikke i 
rustfri materiale
Brikken festes med skrue, plast-
bånd eller med rustfritt bånd. 
Nummerserier kan tas frem og 
leveres på taperemser.

Bruk Welands merkebrikker på 
hydraulikkslanger, pnaumatikk-
ledninger og elektriske kabler, så 
har du en tydelig merking som 
holder i mange år.

Selv etter en brann kan for eks. elektriske ledninger identifiseres.

261www.weland.no  |  46 93 91 00



Rastemøbler
Slitesterkt og lettstelt rastemøbel 
til gatekjøkkener, parker osv. Hele 
møbelet henger sammen i én 
enhet, og rastemøbelet kan for-
ankres i bakken.

Gitterristsofa
Lettstelt og behagelig sofa av 
gitterrist. Sofaen er først og 
fremst egnet for offentlige rom 
der den utsettes for harhendt 
behandling – en robust sofa.

Gitterristmøbler
Gitterristmøbler for det offentlige miljø, der møblene utsettes for 
hardhendt behandling, f.eks. i parker, på rasteplasser, t-banen m.m. 
Serien består av sofaer og rastemøbler (sofaer + bord).

Gitterristmøblene er som standard varmgalvaniserte.

s. 263 s. 265
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Gitterristsofa

Weland gitterristsofa produseres av rister i varm-
forsinket stål. Robust og med et tøft utseende til 
bruk både inne og ute, kan også leveres i grønn- eller 
sortlakkert.

Egner seg godt for det offentlige miljø som torg, 
parker, golfbaner, rasteplasser, campingplasser, bade-
plasser eller hvorfor ikke til privat bruk.

Fordeler med sofaer  
av gitterrister:

•  Kan stå ute året rundt uten å  
ta skade!

•  Kan festes i grunnen!

•  Du slipper arbeidet med å ta møblene 
inn, samt lagerplass om vinteren!

•  Den beste overflatebehandling!

•  Robuste, frister ikke til hærverk!

•  Slipper igjennom regn, suger ikke  
fuktighet og tørker hurtig!

•  Møblene er stabile og gode å sitte på!

Mål L x H x B (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1594 x 820 x 763 1781500R1 46,1

Gitterristsofa
Varmgalvanisert.
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Rastemøbler 

Weland rastemøbler produseres av gitterrister i 
varmforsinket stål. Ypperlige til parkeringsplasser, 
ved kiosker, gatekjøkken, rasteplasser, restauranter, 
campingplasser, badeplasser, skianlegg m.m. Kan 
også leveres grønn- eller sortlakkert.

Fordeler med rastemøbler:

•  Kan stå ute hele året uten å ta skade!

•  Slipper igjennom regn, suger ikke 

 fuktighet og tørker hurtig!

•  Du slipper arbeidet med å ta  
møblene inn, samt lagerplass om  
vinteren!

•  Kan festes i grunnen!

•  Den beste overflatebehandling!

•  Robuste, frister ikke til hærverk!

•  Møblene er stabile og gode å sitte på!

Mål L x H x B (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

1920 x 856 x 1300 1788681 71,5

Rastemøbler  
Varmgalvanisert.
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Strekkmetall
Et sterkt og formbart materiale med mange ulike bruksområder. 

Ubehandlet strekkmetall finnes på lager og kan leveres omgående.

Strekkmetall er et sterkt og formbart produkt som 
har nesten ubegrenset med bruksområder. Det bru-
kes for eksempel til gjerder, innbruddsbeskyttelse, 
papirkurver, rekkverksfylling m.m.

Strekkmetall produseres i mange ulike maskevidder, 
materialdimensjoner og dimensjoner. Vanligvis leve-
res strekkmetallet ubehandlet i standarddimensjo-
ner, men kan også leveres varmgalvanisert.

Både ubehandlet og rustfritt strekkmetall finnes på 
lager og kan leveres omgående. Varmgalvanisert ut-
førelse har ca. en ukes leveringstid.

Weland produserer også strekkmetall i spesialdimen-
sjoner, andre materialer eller andre formater. 

Platevalsing
Strekkmetall kan også platevalses. Dette gjør at 
strekkmetall kan være et alternativ til perforerte 
plater. 

Kontakt oss, så løser vi dine ønskemål.

266 www.weland.no  |  46 93 91 00



Beskrivelse 

Maske 
størrelse 

a x b 
(mm) 

Gods- 
bredde 

c  
(mm) 

Gods-
tykkelse 

d 
(mm) 

Format
Bredde x Lengde

Y x X 
(mm) 

Art. nr. 
Ubehandlet 

utførelse 

Vekt 
Ubeh. 

(kg/stk)

Vekt 
FZV 

(kg/stk)

Lys- 
åpning

(%)

168/1510 16x8 1,5 1,0 1000 x 2400 16815101 7,1 62,5

2010/2015 20x10 2,0 1,5 1000 x 2250 201020151 10,6 13,2 60,0

2812/2010 28x12 2,0 1,0 1500 x 1500 281220105 5,9 66,6

2812/2515 28x12 2,5 1,5 1500 x 1600 281225154 11,8 14,4 58,3

2812/2515 28x12 2,5 1,5 1500 x 2200 281225153 16,2 19,8 58,3

2812/3015 28x12 3,0 1,5 1500 x 2200 281230153 18,2 22,2 50,0

4218/2020 42x18 2,0 2,0 1500 x 1700 4218202011 8,9 10,1 77,7

4218/2020 42x18 2,0 2,0 1500 x 2000 421820209 10,5 11,9 77,7

4218/2520 42x18 2,5 2,0 1000 x 2500 421825205 10,9 12,3 72,3

4218/4030 42x18 4,0 3,0 1000 x 2000 421840308 20,9 22,8 55,5

4218/4030 42x18 4,0 3,0 1500 x 2000 421840309 31,4 34,2 55,5

4218/4530 42x18 4,5 3,0 1000 x 2000 4218453010 20,9 22,8 49,9

4218/4530 42x18 4,5 3,0 1500 x 2000 421845309 31,4 34,2 49,9

4218/4530 42x18 4,5 3,0 1200 x 2000 4218453013 25,1 27,4 49,9

6228/2020 62x28 2,0 2,0 2000 x 2000 622820202 9,0 9,8 85,7

6228/4030 62x28 4,0 3,0 1000 x 2500 622840308 16,8 18,2 71,4

6228/4030 62x28 4,0 3,0 1500 x 2000 6228403013 20,2 21,8 71,4

6228/4530 62x28 4,5 3,0 1500 x 1600 622845309 16,1 17,4 67,9

6228/4530 62x28 4,5 3,0 1000 x 2500 6228453010 16,8 18,2 67,9

6228/4530 62x28 4,5 3,0 1500 x 2000 6228453013 20,2 21,8 67,9

6228/6030 62x28 6,0 3,0 1200 x 2250 6228603011 25,9 28,0 57,1

6228/6030 62x28 6,0 3,0 1500 x 2250 6228603012 32,4 35,0 57,1

6228/6030 62x28 6,0 3,0 2000 x 2250 6228603015 44,0 47,5 57,1

6228/6040 62x28 6,0 4,0 1500 x 2300 6228604014 46,5 50,2 57,1

7532/5530 75x32 5,5 3,0 1250 x 2250 753255301 21,7 23,4 65,6

7532/5530 75x32 5,5 3,0 1500 x 2250 753255303 26,0 28,1 65,6

11544/3030 115x44 3,0 3,0 2400 x 1500 1154430308 11,0 11,8 87,0

11544/4530 115x44 4,5 3,0 2000 x 2400 1154445309 23,2 24,8 79,5

11544/6040 115x44 6,0 4,0 1500 x 2000 1154460405 25,7 27,5 72,8

11544/9040 115x44 9,0 4,0 1500 x 2500 1154490406 48,2 51,6 54,0

20076/6040 200x76 6,0 4,0 1500 x 2400 2007660401 17,9 19,1 84,2

4218/2520RF 42x18 2,5 2,0 1000 x 2000 421825208RF 8,9 72,3 

Ubehandlet strekkmetall, lagerførte formater
Ubehandlet strekkmetall kan også leveres i varmgalvanisert utførelse, men dette er ikke lagervare.

Strekkmetallets ulike målangivelser
Maskelengde (a)

Gods (c)

Gods (d)

Maskebredde (b)

Bredde (Y)

Le
ng

de
 (X

)

Rustfritt strekkmetall, lagerført format
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Profiler
Weland produserer og lagerfører ulike profiler  
i plater og stål. Profilene finnes både ubehandlede  
og varmgalvaniserte.

Weland Sigmabjelke er en kald-
valset profil som er lett og har 
god materialfasthet. 

Sigmabjelken produseres med 
tre ulike standardhøyder – 200, 
300 og 400 mm. Hver høyde fin-
nes i fem ulike godstykkelser – 2, 
2,5, 3, 4 og 5 mm. 

Bjelken kan leveres i lengder fra 
300 til 12 000 mm med en inter-
vall på 50 mm.

Konstruksjonen av Sigmabjelken 
gjør at man kan skjøte sammen 
to bjelker til en profil ved å skru 
dem sammen.

Sigmabjelken

Sigmabjelken er svært anvende-
lig til for eksempel mesaninkon-
struksjoner. Se mer om mesani-
ner på side 190–195.

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

Sigmabjelkene er så lette at man 
ofte ikke trenger hjelp til å løfte 
dem. Bjelkene har dessuten større 
hull i midten for elektrisitet og 
rørføring.

Materialkvalitet med strekkgren-
sen 250 N/mm² er standard på 
Sigmabjelken. Vi kan også tilby 
Sigmabjelker i materiale med 
strekkgrensen 350 N/mm² i 
varmgalvanisert utførelse. 

Bjelkene er som standard varm-
galvaniserte og kan brukes både 
innendørs og utendørs uten ytter-
ligere overflatebehandling.
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Bjelkehøyde  
(mm)

Godstykkelse 
(mm) Art. nr. Vekt  

(kg/m)

200 2 1101202 5,6

200 2,5 1101252 6,9

200 3 1101302 8,2

200 4 1101402 10,8

200 5 1101502 13,3

300 2 1101203 7,0

300 2,5 1101253 8,7

300 3 1101303 10,4

300 4 1101403 13,7

300 5 1101503 16,9

400 2 1101204 8,5

400 2,5 1101254 10,6

400 3 1101304 12,7

400 4 1101404 16,8

400 5 1101504 20,8

Sigmabjelker
Varmgalvanisert utførelse. 

Hjørnefuge
Varmgalvanisert utførelse. 

Bjelkeskjøt
Varmgalvanisert utførelse. 

Beskrivelse Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

Modell 200 200 11040001 0,90

Modell 300 300 11040002 1,4

Modell 400 400 11040003 1,9

Beskrivelse Høyde (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

Modell 200 200 11040006 4,4

Modell 300 300 11040005 7,4

Modell 400 400 11040004 9,5

Bjelke- 
lengde  
(mm)

Bjelke- 
høyde  
(mm)

Gods- 
tykkelse  

(mm)
Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

4600 300 2,5 110125304600 40,0

5200 300 2,5 110125305200 45,0

6000 300 2,5 110125306000 52,0

7200 300 2,5 110125307200 63,0

Faste lengder for Sigmabjelken
Varmgalvanisert utførelse. 

Faste lengder
Weland lagerfører Sigmabjelker i lengdene 4,6, 5,2, 
6,0 og 7,2 meter for omgående levering. Bjelken 
er 300 mm høy og har en godstykkelse på 2,5 mm. 
Strekkgrensen er på 250 N/mm². Vi kapper også 
bjelker etter dine ønsker.

Bjelkeskjøt/hjørnefuge
På lager finnes bjelkeskjøter (lengde: 500 mm) og 
hjørnefuger til alle Sigmabjelkehøydene. Seksjons-
rekkverk i stål som monteres helt uten sveising, finnes 
som tilbehør. Se mer om rekkverk på side 176–181.
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Vange- 
alternativ  

Lengde
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t 
(mm)

Overflate- 
behandling

Bøyemotstand  
W i cm3 Art. nr. Vekt  

(kg/stk)

WUC 120/3 5000 120 45 22 3 Ubeh. 25,0 WUC1203 30,0

WUC 120/3 5000 120 45 22 3 FZV 25,0 WUC12031 32,5

WUC 170/3 5000 170 55 25 3 Ubeh. 46,1 WUC1703 39,0

WUC 170/3 5000 170 55 25 3 FZV 46,1 WUC17031 42,0

WUC 170/4 5000 170 55 25 4 Ubeh. 59,6 WUC1704 52,0

WUC 170/4 5000 170 55 25 4 FZV 59,6 WUC17041 56,0

WUC 170/5 5000 170 55 25 5 Ubeh. 72,7 WUC1705 64,5

WUC 170/5 5000 170 55 25 5 FZV 72,7 WUC17051 69,5

Verdier for WUC-profil, lagerført
Ubehandlet eller varmgalvanisert utførelse.

A

t

C
B

Lagerført profil
Weland lagerfører WUC-profilen i lengden 5 meter 
for omgående levering. 

Weland produserer kaldvalsede WUC-profiler. Pro-
filen er lett og har god materialfasthet.

WUC-profilen produseres i to standardhøyder, 120 
og 170 mm. Godstykkelsene på profilen er 3, 4 eller 
5 mm.

WUC-profilen er svært godt egnet for eksempel 
til rette trapper. Se mer om rette trapper på side 
128–149.

WUC-profilen er som standard varmgalvanisert og 
kan brukes både innendørs og utendørs uten ytter-
ligere overflatebehandling.

WUC-profil

= Bestillingsvare
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Sikkerhetstrappenesen er en kaldvalset profil med 
stansede hull som gir økt sklisikkerhet. 

Weland lagerfører ubehandlede sikkerhetstrappe-
neser. De fås også varmgalvaniserte og kan  
da brukes både innendørs og utendørs  
uten ytterligere overflatebehandling.

Dette gjelder for samtlige  
profiler.

Sikkerhets- 
trappenese

Vinkelstang

= Bestillingsvare = Bestillingsvare

Lagerført sikkerhetstrappenese
Ubehandlet eller varmgalvanisert utførelse. 

Lagerført kantstål

Lagerført kantbeslag

Lagerført vinkelstang

Lengde (mm) Overflate- 
behandling Art. nr. Vekt (kg/stk)

491 Ubeh. 732500 0,8

491 FZV TN5035051 0,9

591 Ubeh. 732600 1,0

591 FZV TN5035061 1,1

691 Ubeh. 732700 1,1

691 FZV TN5035071 1,2

791 Ubeh. 732800 1,3

791 FZV TN5035081 1,4

891 Ubeh. 732900 1,5

891 FZV TN5035091 1,6

991 Ubeh. 7321000 1,6

991 FZV TN5035101 1,7

1091 Ubeh. 7321100 2,1

1091 FZV TN5035111 2,3

1191 Ubeh. 7321200 2,2

1191 FZV TN5035121 2,4

1291 Ubeh. 7321300 2,4

1291 FZV TN5035131 2,6

1391 Ubeh. 7321400 2,6

1391 FZV TN5035141 2,8

1491 Ubeh. 7321500 2,8

1491 FZV TN5035151 3,0

1591 Ubeh. 7321600 3,0

1591 FZV TN5035161 3,2

1691 Ubeh. 7321700 3,2

1691 FZV TN5035171 3,4

1791 Ubeh. 7321800 3,4

1791 FZV TN5035181 3,6

1991 Ubeh. 7322000 3,7

1991 FZV TN5035201 3,9

Vinkelstangen er en varmvalset 
profil og er som standard varm-
galvanisert. 

Lengde (mm) Dimension (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 50 x 50 x 5 16150531 11,4

Lengde (mm) Dimension (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 50 x 50 x 3 1615050531 7,5

Lengde (mm) Dimension (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

3000 50 x 50 162575031 15,2

Kantbeslag

Veggfeste

Kantstål for  
tåreplate

Kantbeslag er en varmvalset 
profil med påsveisede innstøp-
ningsklør og er som standard 
varmgalvanisert.

Veggfeste kan benyttes som 
feste til WUC-profil og er 
som standard varmgalva-
nisert.

Kantstål for tåreplate er en varm-
valset profil med påsveisede inn-
støpningsklør og er som standard 
varmgalvanisert.

Lengde (mm) Dimension (mm) Art. nr. Vekt (kg/stk)

60 70 x 70 x 4 6576041 15,2
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Overflatebehandling
Weland utfører to ulike typer av overflatebehandling,  
maling og varmgalvanisering.

Varmgalvanisering
En svært effektiv måte å behandle 
stålprodukter på for beskyttelse 
mot rustangrep. Overflatebe-
handlingen kan i sin tur lakkeres 
i RAL-farger.

Maling
Grunnmaling til ferdigmaling 
utføres i det moderne anlegget 
vårt. Ferdiglakkering med alle 
nyansene på RAL-skalaen. 

s. 273 s. 274-275
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Maling

Vi har et moderne anlegg med 
rundtgående conveyorbane og 
tørkeovn. Her kan vi male i flere 
trinn på en rasjonell måte.

Welands produkter kan 
malingsbehandles med:

•  Grunning

•  Innvendig ferdigmaling med  
grunning og ferdiglakk i henhold til 
RAL skalaen farkekart.

•  Utvendig ferdigmaling på varm- 
galvanisert overflate med grunning 
og ferdiglakk i henhold til RAL  
skalaens fargekart.
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Pålegging
I kontaktflaten mellom stål/flytende zink skjer en 
reaksjon mellom metallene og en jern/zinklegering 
lages. Hvor tykt dette sjiktet blir avhenger av stål-
kvaliteten. Tykkere sjikt på mettet stål.

To metoder

Varmgalvanisering med den 
”våte metoden”
Zinken Weland i Göteborg varmgalvaniserer etter 
den ”våte” metoden, som innebærer at godset går 
direkte fra beisingen til varmgalvaniseringskaret. 
Flussmiddelet ligger ovenpå den smeltede sinken 
og virker på godset ved nedsenkingen. Zinken We-
land i Göteborg har stor løftehøyde som medfører 
god avrenning når godset løftes ut av karet. Gods 
opptil 12 meter kan varmgalvaniseres.

Mål beisekar: 1500 x 1800 x 12500 mm

Mål sinkkar: 1500 x 2100 x 11000 mm

 

97% zink

Jern- zinklegering

Stål 

Varmgalvanisering

Varmgalvanisering av stål er ett av de mest effektive 
og virkningsfulle overflatebehandlinger som finnes.

Stålproduktene som skal varmgalvaniseres og rust-
beskyttes dyppes ned i et zinkbad med smeltet zink, 
badet holder en temperatur på ca 455 gr. I kontakt-
flaten mellom stål og flytende zink, skjer en reaks-
jon og jern/zinklegeringen lages. Det innebærer at 
zinkskjiktet ikke kan flasse av eller ruste innenifra. 
I tillegg har legeringen en selvhelbredende effekt 
på mindre skader og anodiskt utløst zink dekker  
etter en tid skaden.

Helt avgjørende for kvaliteten er kunnskapen hos 
de som utfører behandlingen. Welands produkter 
leveres som standard varmgalvanisert i henhold til 
Fe/Zn klasse NS-EN ISO 1461. Vi er  
sertifisert i henhold til ISO 9001.

Varmgalvanisering med den 
”tørre metoden”
Zinken Weland AB i Ulricehamn er et meget mo-
derne varmgalvaniseringsanlegg som startet i 1992. 
Her arbeider man etter den ”tørre metoden” som 
innebærer at godset påføres flussmiddel og tørkes 
før det dyppes i sinkgryten. Gods opptil 6 m kan 
varmgalvaniseres.

Mål beisekar: 1300 x 2500 x 6200 mm

Mål sinkkar: 1300 x 2500 x 6200 mm
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Inni rørprofiler og hulrom
Rørprofiler og gods med tette rom må det lages 
hull i. Luften skal komme ut av konstruksjonen og 
zinken renne in resp. Ut. Godset får altså like bra 
beskyttelse på både inn og utsiden.

Zinksjikt – Livslengde
Diagrammet viser gjennomsnittelig levetid for ulike 
zinksjikt i forskjellige miljøer.

Om overflaten skades
Stålet ved skadestedet beskyttes mot korrosjon 
gjennom zinkens fjærnvirkning. Anodiskt utløst 
zink dekker etter en tid skaden. Beskyttelsen fore-
går så lenge zink finnes rundt skadestedet.

Sjikttykkelse på skarpe hjørner
Zinksjiktet blir like tykt eller tykkere på skarpe 
hjørner som på slett flater.
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Entrématter,  
Kåbe Original
Kåbe Originalmatte – Svenskt kvalitetsprodukt i over 60 år

Entrématten som gjennom alle år 
har vist seg å være et av de beste 
hjelpemidler i kampen mot skitt 
– Kåbe-Originalmatte. Matten 
hvor du går skitten av føttene. 

Første steget til et bedre inne-
miljø er å stoppe ”skitten” alle- 
     rede i inngangspartiet. Gjør  
          det med en riktig tilpasset  
                 dørmatte.

Gulv er kostbare i 
innkjøp, men enda 
mer kostbare å ved-
likeholde
Regner man på totalkostnadene 
gjennom gulvets levetid er inn-
kjøpskostnaden bare 10 % mens 
kostnader til renhold, vedlike-
hold og reparasjon utgjør 90 %. 
Hele 80 % av renholdet går med 
til å fjerne skitt som dras med 
utenfra og som ikke blir fjernet 
ved inngangen.

Bedre innemiljø 
med en effektiv en-
trématte
Nesten ingen stopper opp og 
tørker av føttene i et offentlig 
miljø. KÅBE Originalmatte fung-
erer med sine aggressive gum-
milister som vindusviskere når 
man går på matten. Gummiliste-
ne fjerner effektivt smuss, grus, 
sand og fuktighet fra skosålene 
bare ved at man går vanlig. Det 
er derfor viktig å maksimere 
lengden på matten mest mulig. 
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10 års garanti
Gjelder fra leveringsmåneden og 
omfatter helt kostnadsfrie repara-
sjoner av rektangulære matter 
forårsaket av material- eller fa-
brikasjonsfeil, samt naturlig slit-
asje. Garantien omfatter ikke 
transportkostnader eller repara-
sjoner av feil forårsaket av bety-
delige overbelastninger, eller 
dersom mattene ikke har blitt 
benyttet, installert eller behand-
let i henhold til anvisning.

Kåbe Originalmattatillverkas av Kåbe-Mattan AB. Etabl. 1950.

Gropen, 716 93 Fjugesta. Tel. 0585-255 50. Fax. 0585-255 59.
E-post: mail@kabe-mattan.seHemsida: www.kabe-mattan.se

Användningsområde

Avsedd för entréer med gångtrafik och kundvagnar (förstärkta mattor för kundvagnar max 200 kg).

Mattan är handikappanpassad.

Installation: Placeras på fast och plant underlag. Nedsänkt eller ovanpå golv, i vissa fall med skyddsram.

Skötsel 1: Mattan rullas upp och den underliggande smutsen avlägsnas normalt 1 gång/vecka.

Själva mattan behöver inte rengöras.

Skötsel 2: Mattan bör vändas minst 1 gång/år för jämnt slitage.

Återvinning
När mattan en gång är förbrukad returneras den till vår fabrik för återvinning.

Adress: Kåbe-Mattan AB, Gropen, 716 93 Fjugesta.

10 års garantiräknat från leveransmånaden.

Helt kostnadsfria reparationer av rektangulära mattor gällande fel orsakade av material och

fabrikation samt av naturligt slitage. Garantin omfattar inte kostnader för transporter eller 

reparationer av fel orsakade av uppenbar åverkan och om mattorna icke använts, installerats

eller skötts enligt ovanstående anvisningar.
Faktura/garantibevis nr: 46768Kund: P & B Golv ABObjekt: Trollhättans Tidning

Leveransdatum: 2006-10-11Gropen den: 21/12-2006
Kåbe-Mattan AB

Magnus Östlund

Garantibevis 061004.qxd  07-03-29  16.29  Sida 1

Forsterkning ved 
belastede inngangs-
partier
Hvis matten blir utsatt for store 
belastninger, for eks. handle-
vogner, skal den forsterkede 
varianten av Kåbe Originalmatte 
benyttes. Til skrånende gulv 
benyttes også forsterket matte 
kombinert med knotter i under-
laget, slik at matten ikke sklir.

Vi garanterer at matten holder 
for handlevogner opp til 200 kg.

Hvis plassen tillater det, bør man 
gå minst tre skritt med hver fot 
for å få bra effekt.

Fleksible entréer
Gir estetisk frihet med ivaretatt 
funksjon. Kåbe Originalmatte 
kan ligge både ute og innendørs 
og leveres rektangulær, rund el-
ler i andre fasonger etter behov. 
Send oss en skisse eller mal så 
leverer vi de mål som ønskes.

Forsterkning
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Kåbe Original Tannet
– bra har blitt bedre!

Matten med riv i
Kåbe Originalmatte Tannet har i utgangspunktet 
samme konstruksjon som Kåbe Originalmatte, men 
gummilamellene er tannet slik at avskrapningseffek-
ten og sklisikkerheten blir enda bedre. Siden matten 
er lik på begge sidene, får man dessuten bedre dre-
nering og avrenning på undersiden.

Kåbe Originalmatte Tannet er designbeskyttet.

Kåbe Original Grafit
- samme gode funksjon med nye muligheter

Ta en bestemmelse og gjør  
entréen litt lysere og artigere
Kåbe Originalmatte Grafit med grå gummi som 
alternativ, eller i kombinasjon med svart gummi. 
Hovedfunksjonen, som er å hindre at skitt og fuk-
tighet dras inn på gulvene, er fortsatt like god. Man 
har imidlertid et annet fargevalg, samt mulighet for 
å legge et mønster dersom størrelsen på inngangs-
partiet tillater det. 

6 års garanti
Vi gir 6 års garanti på Kåbe  
Original Grafit. Betingelsene  
er de samme som Kåbe  
Original ellers.

Les mer om produktene våre  
på hjemmesiden www.kabe-mattan.se

Mål/størrelse
Total tykkelse 22 mm,  kan også produseres i 18 
mm høyde. Kåbe Originamatter kan produseres i 
maks 2000 x 5000 mm (A x B) i et stykke. 

Ved større arealer deles matten i passende format. 
Vi skreddersyr matter i nesten hvilken som helst 
form.

Gi oss en tegning eller en mal. 

A= mattebredde

B
=

 g
an

gr
et

ni
ng
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Slik installeres Kåbe Originalmatte
Generelt bør matten legges på fast og flatt underlag.

1. Liggende løst på eksisterende gulv
  Dersom matten ligger i helning eller på et trappetrinn, anbefales pigger ned i  

underlaget slik at den ikke kan bevege seg verken sideveis eller nedover.  
Ved helning bør matten også være forsterket.

2. Liggende løst på eksisterende gulv
  Matten kan utstyres med ”Kåbe matterampe type 1” montert i fram– og bakkant  

for å unngå snublekant.

3. Liggende løst på eksisterende gulv
  Dersom matten ligger mot en terskel eller et trappetrinn, kan den utstyres med 

”Kåbe matterampe type 1” montert i framkant.

4. ”Nedsenket” på eksisterende gulv
  For å unngå snublekant, og dessuten unngå å samle skitten på et sted, kan  

matten legges i en 4-siders Kåbe matterampe type 2. Takket være gummilister  
på undersiden ligger rampen stødig, men den kan også festes i gulvet.

5. ”Nedsenket” på eksisterende gulv
  Kåbe matterampe type 2 kan også gjøres om til 2 eller 3 siders hvis den skal ligge 

mot en terskel eller mot et trappetrinn. Innfestingen kan da skje i underlaget.

6. Nedsenket i gulv
  Matten bør senkes 20 – 22 mm, og for å beskytte gulvkantene som omgir  

matten anbefales en vinkelramme.

7. Eksisterende nedsenking
  Skal matten plasseres i en nedsenkning som er mindre enn, for eksempel 15 mm 

dybde, benyttes ”Kåbe Spesialrampe” montert i fram- og bakkant. Er fordypningen 
15-19 mm benytters Kåbe Originalmatte høyde 18 mm.

8. Avløp under matten
  Kåbe avløpsbrønn har en egen sandavskiller. Produseres i typene 600S og  

600VLS. Be om tegning fra oss.

9. Matte på avløpsrister
  For å få en ”selvrensende” effekt kan matten plasseres på Kåbe avløpsrister,  

frittbærende, over en grube som rommer mye smuss. Be om tegning fra oss.

Slik stelles originalmatten
Kåbe Originalmatte er konstruert for å skrape av sand og smuss fra 
skosålene på en effektiv måte. Konstruksjonen er også slik at mye sand 
og grus kan ligge i matten før den ser ustelt ut.

Ingen tunge løft med Kåbe Originalmatte
Kåbe Matten behøver ikke løftes når man skal ren- 
gjøre under. Ta et enkelt grep med løftekroken i stål- 
wiren i matten og rull den sammen. Lange matter  
rulles inn mot midten fra 2 sider og man kan enkelt  
støvsuge, feie, eventuelt skrape bort skitten under.  
Hyppigheten av renholdet avhenger av årstiden og  
antall personer som bruker inngangen. 
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Bod- og lage rinnredninger
Mekanisk innbruddsbeskyttelse gir deg  en tryggere hverdag.

De økonomiske investeringene for å hindre inn-
brudd er små sammenlignet med de konsekvensene 
dårlig innbruddsbeskyttelse får. Den mekaniske 
beskyttelsen vegger, tak, gulv, dører, rister, og lås 
er hovedgrunnen til en god innbruddsbeskyttelse. 
Hensikten er å holde uønskede personer utenfor 
bygninger, lokaler og oppbevaringsrom.

Tre utførelser
Bodvegger i plater vanskeliggjør innbrudd og er 
beregnet til kjeller og loft, hvor man vil unngå inn-
syn. Bodvegger av strekkmetall fins i 2 varianter og 
er beregnet for kjeller og loft i boligbygg, blokker. 
Type SM2030, som er en enklere  
variant av Type SM5530, egner  
seg også for bruk i industri for  
avgrensing av lagerplasser.
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Bod- og lage rinnredninger
Mekanisk innbruddsbeskyttelse gir deg  en tryggere hverdag.

Bod- og lagerinnredning av plater 
- frist ikke tyvene unødvendig

Bod og lager innredning av helt 
tette plater er fortsatt brukt i 
kjeller og på loft der man vil 
hindre innsyn. På denne måten 
mister tyvene noe av interessen, 
da de ikke kan se hva som befin-
ner seg i boden.

Systemet består av vegg- og dør 
seksjoner i standardmål av 

kryssknekte plater. Alt er fleksi-
belt og lett å montere. Alle lager-
førte vegg- og dørseksjoner er 
pulverlakkerte i RAL-9010 hvit. 
Vi kan lakkere i andre RAL-farger 
etter ønskemål.

Dørseksjoner leveres både høy-
re- og venstrehengslet i bredde 
900 mm som standard.

Dørseksjoner med karmbredde 
1200 mm kan leveres etter be-
stilling, dersom det ønskes større 
åpningsmål til for eksempel lager- 
eller lagerhotell.

HakereilelåsKraftige hengsler
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Bod innredning av strekkmetall type SM5530
- galvanisert strekkmetall

Strekkmetall er et nettmateriale 
uten sveiseskjøter eller annen 
form for skjøter. Strekkmetall 
produseres av plater som stanses 
til ønsket maskevidde. Det gir et 
sterkt og stabilt materiale som er 
veldig vanskelig å ta seg forbi eller 
ødelegge.

Häfla bod innredning type SM 
5530 er tenkt benyttet i kjellere 
og på loft, der det stilles ekstra 
krav til innbruddsbeskyttelse.

Systemet består av vegg- og dør 
seksjoner av strekkmetall, med 
en kraftig selvbærende ramme 
av firkant rør. Alt er fleksibelt og 
enkelt å montere.

Dørseksjoner. Dørseksjoner høy-
re- og venstrehengslet, med 
karm i bredde 900 mm og varm-
forzinket utførelse, er lagervare. 
Dørblad leveres løst. Låskasse 
ASSA Evolution 311 for dørtyk-
kelse 50 mm selges som tilbehør.

Elementene leveres som standard 
varmgalvanisert, men kan også 
leveres pulverlakkert.

Häfla bodinnredning type  
SM5530 er godkjent i  
Sverige av Svensk Brand  
& Säkerhets Certifiering  
AB, og oppfyller kravene  
til Svensk Stöldskydds- 
förening.

Det er ingen slike godkjennings 
ordning i Norge.

Häfla bodvegger type SM5530 
produseres av strekkmetall med 
maskevidde på 75 x 32 mm, og 
godstykkelse på 5,5 x 3,0 mm.

Låsbeslag for hengelås

Nummerskilt

Maskelengde 75 mm

Gods bredde
5,5 mm

Gods tykkelse 3 mm

Maskebredde 
32 mm
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Bod- og lagerveggsystem av strekkmetall type SM2030
- et litt enklere alternativ med strekkmetall

Bod og lagerinnredning i strekk-
metall type SM2030 er en enklere 
variant av type SM5530.

Veggene er tenkt benyttet i kjel-
ler og/eller loft i boligblokker. 
SM3050 er også anvendbar for 
industrien til avgrensing av la-
gerrom eller utvendige innheg-
ninger.

Systemet består av vegg- og dør-
seksjoner i strekkmetall, med 
en selvbærende ramme av fir-
kantrør. Alt er fleksibelt og lett å 
montere.

Dørseksjoner. Dørseksjoner 
høyre- og venstrehengslet, med 
karm i bredde 900 mm og varm-
forzinket utførelse, er lagervare. 
Låskasse ASSA Evolution311 for 
dørtykkelse 50 mm selges som 
tilbehør.

Alt materiale er varmforsinket 
som standard, men kan også be-
stilles i pulverlakkert utførelse.

Häfla lagerinnredning i strekk-
metall type SM2030 produseres 
av strekkmetall i maskevidde 75 
x 32 mm, og godstykkelse 2,0 x 
3,0 mm.

Låsbeslag for hengelåsNummerskiltHylle med klesstang Kraftige gangjern

Maskelengde 75 mm

Gods tykkelse 
3 mm

Gods bredde 2 mm

Maskebredde 
32 mm

Häfla lagerinnredninger kan 
også som alternativ leveres i 
lakkert nett 40 x 40 x 3,5.
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Konsernprodukter
Weland AB med alle datterselskapene har et bredt utvalg  
av produkter som produseres i stål og aluminium. Produktene  
er først og fremst ment for byggebransjen. 

Weland AB og et 30-talls datter-
selskaper finnes fra Malmø i Sør-
Sverige til Kramfors i nord. De 
fleste foretakene produserer 
produkter i stål og aluminium. 

Virksomheten drives i svenske 
og utenlandske selskaper. Det 
finnes egne salgsselskaper i 
Danmark, Finland, Norge, Tysk-
land og England.

På sidene som følger, finner du 
noen av datterselskapene våre 
og produktene deres.

Selv om konsernet har blitt større, 
har vi samme målsetting i sel-
skapet som før – å være fleksible 
og gi samme service til alle kun-
dene våre, enten de er store eller 
små.

Les mer om datterselskapene 
våre på www.weland.no
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Weland Stål AB
Weland Stål AB i Ulricehamn produserer og lager-
fører et komplett program med produkter for tak-
beskyttelse, som snøfangere, takplattformer, be-
skyttelsesrekkverk, taktrinn og takstiger. Vi driver 
intensiv produktutvikling og tester produktene i 
vårt eget anlegg, på samme måte som Sveriges tek-
niske forskningsinstitutt SP. 

Våres taksikringsprodukter er sertifisert, noe som 
betyr att SP Sveriges Forskningsinstitutt tester og 
sertifiserer i henhold til gjeldende normer og krav.

Vi har også et bredt utvalg av rømningsprodukter. 
Herunder finnes blant annet fasadestiger og røm-
ningsplattformer. Disse produktene er også testet 
og sertifisert i henhold til gjeldende krav og normer.

På produksjonslisten vår finnes også universalrekk-
verk som kan brukes til midlertidig eller permanent 
avsperring. Rekkverkene leveres varmgalvaniserte 
i fire ulike standardlengder som kan kombineres i 
intervaller på 250 mm. 

Vi utfører også platebearbeiding i små eller store 
serier. Den moderne maskinparken vår står til dis-
posisjon for laserskjæring i plater eller rør, stansing, 
nibbling og pressing eller annen vanlig platebear-
beiding. 

Utover dette driver vi også med varmgalvanisering 
og pulverlakkering.

Firma:  Weland Stål AB
Adresse:  Industrivägen 1 
  SE-523 90 Ulricehamn • Sverige
Besøkadresse:  Industrivägen 1
Telefon:  +46 321 261 60
Fax:  +46 321 167 10
E-post:  info@welandstal.se
Hjemmeside:  www.welandstal.se

Vårt produktprogram:
• Livlinefester/takrekkverk

• Snøfanger

• Takplattformer

• Beskyttelsesrekkverk for tak

• Skorsteinsprodukter

• Takstiger/Taktrinn

• Fasadestiger/Nedfellbare fasadestiger

• Rømningsplattformer

• Universalrekkverk
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Maku Stål AB
Maku Stål AB er en av Sveriges ledende produsen-
ter av fagverksbjelker. Vi har svært lang erfaring fra 
produksjon av fagverksbjelker, der det har skjedd 
en stadig utvikling av konstruksjons- og produk-
sjonsmetodene.

Vi har formålstjenlige lokaler med moderne spesi-
alutstyr for både konstruksjon og produksjon. Dette 
gjør at vi kan produsere fagverksbjelker av høyeste 
kvalitet med svært nøyaktige mål og svært god 
passform.

Makus fagverksbjelker er typegodkjente. Typegod-
kjenningsbeviset er utferdighet av en helt uav-
hengig part (SITAC & SWEDAC) og gir deg som 
kunde et sertifikat på at fagverksbjelkene fra oss 
følger de forskriftene som loven krever om produk-
sjonskontroll og krav til tekniske egenskaper for 
byggverk osv.

Maku er tilknyttet SBS, Svensk byggstålkontroll. Som 
byggherre og bygger sparer du tid ved å handle fra 
kompetente leverandører. SBS-godkjente leveran-
dører har dokumentert erfaring, kompetent personell, 
tilpasset utstyr, riktig utgangsmateriale samt produkt- 
og markedstilpassede kvalitetssystemer.

Firma:  Maku Stål AB
Adresse:  Verkstadsgatan 15 
  SE-504 62 Borås • Sverige
Besøkadresse:  Verkstadsgatan 15
Telefon:  +46 33 23 70 80
Fax:  +46 33 41 50 23
E-post:  info@maku.se
Hjemmeside:  www.maku.se

Vårt produktprogram:
• Fagverksbjelker

• Rør, gang og transportbaner

• Stålbjelker
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Zinken Weland i  
Göteborg AB
I 1978 kjøpte vi dette velrenommerte zinkanlegget 
som ligger på Hissingen, sentralt i Gøteborg. Stor 
løftehøyde samt lange beis og zinkkar gjør at gods 
med opp til 12 meter kan varmgalvaniseres.

Zinken Weland i Göteborg varmgalvaniserer etter 
den ”våte” metoden, som innebærer at godset går 
direkte fra beisingen til varmgalvaniseringskaret. 
Flussmiddelet ligger ovenpå den smeltede sinken 
og virker på godset ved nedsenkingen.

Mål beisekar: 1500 x 1800 x 12500 mm 
Mål sinkkar: 1500 x 2100 x 11000 mm

Vi er sertifisert i h.t. ISO 9001.

Firma:  Zinken Weland i Göteborg AB
Adresse:  Karlavagnsgatan 3 
  SE-417 56 Göteborg • Sverige
Besøkadresse:  Karlavagnsgatan 3
Telefon:  +46 31 23 53 60
Fax:  +46 31 23 53 73
E-post:  gbg@zinkenweland.se
Hjemmeside:  www.zinkenweland.se

Vårt produktprogram:
• Varmgalvanisering
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Zinken Weland i  
Ulricehamn AB
Zinken Weland i AB i Ulricehamn er et meget mo-
derne varmgalvaniseringsanlegg som startet i 1992. 
Her kan gods med lengder opp til 6 meter varmgal-
vaniseres.

Zinken Weland i Ulricehamn varmgalvaniserer et-
ter den ”tørre metoden” som innebærer at godset 
påføres flussmiddel og tørkes før det dyppes i sink-
gryten.

Mål beisekar: 1300 x 2500 x 6200 mm 
Mål sinkkar: 1300 x 2500 x 6200 mm

Vi er sertifisert i h.t. ISO 9001.

Firma:  Zinken Weland i Ulricehamn AB
Adresse:  Industrivägen 3  
  SE-523 90 Ulricehamn • Sverige
Besøkadresse:  Industrivägen 3
Telefon:  +46 321 129 80
Fax:  +46 321 129 81
E-post:  uhamn@zinkenweland.se
Hjemmeside:  www.zinkenweland.se 

Vårt produktprogram:
• Varmgalvanisering
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Weland Lagersystem AB
I 1999 startet Compact Logistic System AB opp i 
Smålandsstenar med utvikling og produksjon av 
heisautomatene Compact LIFT og Compact TWIN.

I 2001 gikk Weland AB inn som deleier, og da man 
i 2003 kjøpte den tidligere Continental-fabrikken i 
Gislaved, flyttet Compact inn og begynte å produ-
sere pallereoler og grenreoler. Ved halvårsskiftet 
2006 fikk foretaket sitt nåværende navn, Weland 
Lagersystem AB.

All produksjon og utvikling er nå lagt til lokalene 
våre i Gislaved. Vi har egne salgskontorer i Gislaved, 
Gøteborg og Vesterås og i Finland og Danmark. Vi 
er dessuten representert i Norge, Storbritannia, 
Nederland og Spania.

Gjennom å satse på høy kompetanse og kontinuerlig 
produktutvikling har vi nådd posisjonen som en av 
de ledende leverandørene i bransjen vår. Vi tilbyr 
hele bredden innen lagerhåndtering og effektive 
lagersystemer. Kundene våre får pålitelige og drifts-
sikre løsninger med svenskproduserte kvalitetspro-
dukter.

Virksomheten vår bygger på et stort engasjement der 
vi fungerer som en langsiktig partner som aktivt 
støtter kundenes lagerhåndterings- og logistikk-
funksjoner. 

Firma:  Weland Lagersystem AB
Adresse:  Anderstorpsvägen 24 
  SE-332 36 Gislaved • Sverige
Besøkadresse:  Anderstorpsvägen 24
Telefon:  +46 371 52 30 40
Fax:  +46 371 328 85
E-post:  info@welandlagersystem.se
Hjemmeside:  www.welandlagersystem.se

Vårt produktprogram:
• Grenreol

• Dypstabling

• Lagerheisautomater

• Pallereole

• Sigmabjelker

• Uttrekksenheter
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Weland Luftbehandling AB 
Weland Luftbehandling AB har 
sitt hovedkontor og produksjon i 
Nyland, Kramfors kommune, midt 
i det naturskjønne ”Høga Kusten-
området” Vi produserer energi-
besparende luftbehandlingsag-
gregater med høy kvalitet og 
lave driftkostnader. I vår produkt-
park finnes også kjølesystem, 
romagregat og undertaksagregat. 
Vi lagerfører styrings og regule-
ringssystemer samt en mengde 
annet tilbehør.

Weland Luftbehandling AB har 

en fortløpende produktutvikling 
der energi og miljø så vel som 
økonomi og kvalitet prioriteres 
høyt. Våre egne datastyrte testan-
legg benyttes til utprøving av 
nye komponenter samt for å ve-
rifisere teoretiske beregninger 
gjennom tøffe tester under rea-
listiske forhold under lang tid.

Et svært viktig punkt ved valg av 
luftbehandlingsaggregat er lave 
levetidskostnader. Energieffektive 
løsninger med en høy totalvirk-
ningsgrad og lave vedlikeholds-

kostnader har lenge vært stan-
dard for luftbehandlingsaggre-
gater fra Weland Luftbehandling.

Før det ferdige produktet leveres, 
utføres nøye og dokumentert 
funksjonstesting. Samtlige leve-
ranser utstyres med individuelt 
tilpassede drifts- og vedlike-
holdsinstruksjoner med utførlige 
anvisninger om transport inn, 
montering, oppstart og vedlike-
hold.

Vårt produktprogram:
• Luftbehandlingsaggregat

• Styre og reguleringssystem

Firma:  Weland Luftbehandling AB
Adresse:  Strandvägen 65 
  SE-870 52 Nyland • Sverige
Besøkadresse:  Strandvägen 65
Telefon:  +46 612 77 18 80
Fax:  +46 612 77 18 99
E-post:  info@welandluftbehandling.se
Hjemmeside:  www.welandluftbehandling.se
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Firma:  Weland Aluminium AB
Adresse:  Björnstorpsvägen 2 
  SE-342 30 Alvesta • Sverige
Besøkadresse:  Björnstorpsvägen 2
Telefon:  +46 472 445 00
Fax:  +46 472 400 29
E-post:  info@welandalumi.se
Hjemmeside:  www.welandalumi.se

Vårt produktprogram:
• Allroundrekkverk, aluminium

• Balkonginnglassninger

• Balkongplater

• Balkongrekkverk, aluminium

• Balkongrekkverk, stål

• Sykkelstativer

• Rullestolsramper, aluminium

• Kildesorteringslager, aluminium

• Modulrekkverk, aluminium

• Rette trapper, aluminium

• Røykerom, aluminium

• Tilbehør til balkonger

Weland Aluminium AB
Weland Aluminium AB er et produksjonsforetak 
som retter seg mot industrien samt vei-, vann- og 
byggebransjene. Våres store sortiment omfatter 
produkter som industrirekkverk, modulrekkverk, 
rullestolramper, balkongrekkverk og balkonger av 
aluminium, stål og betong. Dette kompletteres med 
vårt innglassingssystem. Rette trapper av aluminium 
inngår også i produksjonsprogrammet.

Weland Aluminium AB har sin produksjon i nybygde 
lokaler på 10 000 m² på Björnstorps industriområde, 
ved riksvei 25 i Alvesta i Sverige. 

Vi leverer våre produkter i Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Tyskland, Island og Polen. Dette muliggjør 
vår fleksible kunde- og produkttilpassing.
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Firma:  Hogstad Aluminium AB
Adresse:  Box 245 
  SE-595 23 Mjölby • Sverige
Besøkadresse:  Transformatorgatan 4
Telefon:  +46 142 29 31 00
Fax:  +46 142 29 31 23
E-post:  info@hogstadaluminium.se
Hjemmeside:  www.hogstadaluminium.se

Vårt produktprogram:
• Aluminiumsplater

• Balkonginnglassninger

• Balkongplater

• Balkongrekkverk

• Vindusrenovering, aluminium

Hogstad Aluminium AB
I over 40 år har Hogstad Aluminium AB arbeidet 
for god eiendomsøkonomi og et attraktivt bomiljø 
gjennom utvikling, produksjon og montering av 
kvalitetsprodukter.

Vi er det eldste foretaket i balkongbransjen, og er-
faringen vår kombinert med langsiktig tenkning gir 
tidsriktige løsninger med lave vedlikeholdskostnader 
både for nyproduksjon og for renovering.

Produktutvalget vårt omfatter balkongrekkverk, 
systemer for innglassning av balkonger, vindusbek-
ledning samt fasader i aluminium. Vi leverer og  
  monterer også balkongplater av betong, 

stål eller aluminium. Hogstad Alumi-
nium tar ansvar hele veien fra prosjekte-
ring til ferdig montering.

 Vi har kontorer og produksjon i Mjölby.

 Balkongforeningen
  Hogstad Aluminium er medlem av den 

svenske Balkongföreningen, som ble 
grunnlagt i 1998 av de ledende balkong-
foretakene på markedet. Balkongforen-
ingen arbeider for høy produksjonskvalitet 
hos medlemsforetakene, fra prosjektering 
og konstruksjon til monteringen er ferdig.
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Weland forbeholder seg retten til konstruksjonsendringer. Kopiering forbudt.

Weland A/S 
Postboks 53 
NO-2021 Skedsmokorset

Telefon: 46 93 91 00 
Telefax: 63 86 69 71

E-post: weland@weland.no
Hjemmeside: www.weland.no Utg. 5

Gitterristprodukter
Gitterrister
Lettrister 
Profilrist
Rullestolramper 
m.m.

Trapper og rekkverk
Spiraltrapper 
Rettløpstrapper
Spesialtrapper
Rekkverk 
m.m.

Mesanin og gangbaner
Mesanin 
Gangbaner
m.m.

Platebearbeiding
Laserskjæring
Automatstansing 
Knekking
Skjærende bearbeiding
m.m.

Øvrige produkter
Fasadestiger
Profiler
Strekkmetall
Overflatebeh andling
m.m.
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