
Utnytt lokalene til fulle 

MESANINER
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Vår historie startet i Smålands skoger, i et lite mekanisk verksted på  
35 kvadratmeter. En vingemutter ble til, og det var starten på vår reise frem til 
i dag. Med oppfinnsomhet, tålmodighet og smålandsk utholdenhet vokste vi, 

og med fokus på bærekraft og engasjement skapte vi en bedriftskultur som vi 
fortsatt lever etter. Dette er vår historie, men også grunnlaget for fremtiden vår.

WELAND VISER VEI
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SMÅLANDSK KVALITET
Vi står med beina solid plantet på den smålandske jorden. Det er her vi har røttene  
våre, og det er her vi vil fortsette å vokse. Fokuset vårt er å levere førsteklasses svenske  
produkter og å sette kunden i sentrum. Takket være de engasjerte og kunnskapsrike  
medarbeiderne våre kan vi i dag produsere svært komplekse produkter. Vi tror på ordtaket 
om at hardt arbeid lønner seg, og med trygghet og stabilitet i bunnen skaper vi muligheter 
som strekker seg langt utenfor de smålandske skogene.
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MESANINER
– UTNYTT AREALENE MAKSIMALT
Welands mesaniner bygges som frittstående 
konstruksjoner av våre egenproduserte, lette 
sigmabjelker. Hele konstruksjonen skrus sammen 
på monteringsstedet. Gjennomtenkte beslag og 
forhåndsstansede hull i sigmaprofilene gir rask og 
enkel montering. 

Mesaninene leveres med gjennomtenkt og grundig 
testet tilbehør, for eksempel rekkverksystemer, 

trapper og porter. Valg mellom flere forskjellige 
gulvløsninger gjør Welands mesaniner til noen av 
markedets mest fleksible. Samtlige komponenter i 
Welands mesaniner er som standard varmgalvani-
serte og kan dermed brukes både inne og ute.

Se vårt nettsted weland.no eller spør en av våre 
erfarne selgere hvis du vil ha nærmere teknisk 
informasjon.
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GULV
Gulvet kan utføres på ulike måter og med ulike materialer. Avhengig av bruksområde og  
sikkerhetskrav kan du velge mellom tre forskjellige modeller. Gitterrister fås i en rekke for- 
skjellige utførelser, maskevidder og dimensjoner. Gulvspon er lettstelt og slitesterkt, mens  
lettrister er et godt alternativ på steder der du vil ha et tett stålgulv.
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1. Gitterrister 

2. Gulvspon

3. Lettrister
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Rekkverket til mesaninen er av typen seksjonsrekkverk og fås i flere utførelser. Hvilket rekkverk du 
trenger, avhenger av krav til barnesikring, bruksområde og hva slags miljø mesaninen skal bygges i.

REKKVERK

1. Rundtstål 

2. Knelist 

3. Plater  

4. Nett  

5. Glass
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TILBEHØR
Weland er en av landets største leverandører av spiraltrapper og rette trapper av stål. Med vår 
erfaring på området er du garantert en mesanin som gir optimal tilgjengelighet, sikkerhet og 
komfort. Vi leverer også porter for sikre mesaninløsninger.
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Vi har et bredt utvalg av spiraltrapper til bruk både 
innendørs og utendørs. Med sin fleksible utforming  
og fine arkitektoniske utførelse kan spiraltrappen 
enten smelte inn i miljøet eller utgjøre et spennende 
blikkfang.

SPIRALTRAPPER

De rette trappene våre er velegnet for alt fra  
industribygg og rømningsveier til kontormiljøer,  
boliger, inngangspartier, skoler og offentlige bygg,  
bare for å nevne noe.

RETTE TRAPPER

For gi størst mulig fleksibilitet ved lasting tilbyr vi  
selvlukkende porter i flere forskjellige utførelser.  
Vi produserer porter etter dine ønsker.

PORT 
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NÆRPRODUSERT – FOR EN  
BÆREKRAFTIG FREMTID
Når det gjelder verdens velbefinnende, finnes det ingen snarveier. Derfor er det av ytterste betyd-
ning at vårt engasjement følger en grønn linje. Kan vi skape en bærekraftig, høyteknologisk og 
klimasmart produksjon, bidrar vi til en bedre verden for generasjonene som kommer etter oss.  
En produksjon der vi styrer det grønne avtrykket vi gir etterverdenen. Dette er et veivalg vi gjorde 
for lenge siden. En proaktiv beslutning – for fremtiden.
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PROSJEKTERING
Det letter arbeidet om du som kunde kan gi oss en enklere skisse med mål og dimensjoner som beskriver ønsket 
utførelse. Skissen av mesaninen bør vise hvor støttebein kan plasseres, hvilke sider som trenger rekkverk, og om 
det er behov for en port når noe skal løftes opp og inn på mesaninen. Eventuell punktlast må angis. Vi hjelper deg 
gjerne hvis du har spørsmål om dimensjonering, tegning eller prosjektering av mesaninen. Her har vi samlet infor-
masjon som kan være til nytte i forbindelse med forespørsel og bestilling.
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TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING 

•  Hva skal mesaninen dimensjoneres for?  
Gangtrafikk, lagerareal, kontor e.l. 

•  Vil det bli brukt jekketralle?

•  I hva slags miljø skal mesaninen stå?  
Innendørs eller utendørs? 

•  Hvilke sider skal stå inntil en vegg?   
Kan mesaninen forankres med stag i veggen? 

•  Hvor kan eventuelle krysstag plasseres? 

•  Høydemål, enten til underkant eller overkant av 
mesaninen? 

•  Trengs det en port når noe skal løftes opp og inn 
på mesaninen?

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING 

•  Vær tydelig med tanke på belastningskrav.  
Det vanligste ved gangtrafikk er 3,0 kN/m2.  
Ved lett lager brukes vanligvis 5,0 kN/m2. 

 Dokumenter eventuell punktlast. 

•  Sørg for korrekt forankring av mesaninen.  
Spør de erfarne selgerne våre hvis du er usikker. 

•  Kontroller eventuelle barnesikringskrav.

•  Kontroller at fri høyde under mesaninen er  
tilfredsstillende.

•  Må eventuelle rekkverk kompletteres med porter?

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med vei-
ledning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages 
det en tegning av mesaninen, og tegningen sendes 
deretter til kunden for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.
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46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no

Avsender: 
Weland AS 
Svennerudvegen 34
2016 Frogner


