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Veien mot fremgang er ikke alltid rett. Vi har i flere tiår videreutviklet våre  
kunneskaper for at kunder og brukere skal få et produkt av aller høyeste  

kvalitet. Gjennom smarte valg og målbevissthet har vi skapt forutsetninger  
for en bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon. Vi viser vei.

WELAND VISER VEI
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SMÅLANDSK KVALITET
Vår fremtid bygger på en smålandsk kjerne av arbeidsvilje, målbevissthet og visjoner, 
der kvalitet står helt sentralt. Vi drives av en vilje til å finne nye veier, og til å se mulig-
heter i det tilsynelatende umulige. Med kunden i fokus arbeider vi hele tiden med å 
forbedre og effektivisere virksomheten vår. Våre medarbeideres engasjement og kom-
petanse er grunnleggende byggesteiner for et sluttprodukt av aller høyeste kvalitet.
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GANGBANER
- FOR EN SIKKER PASSASJE
Våre gangbaner av typen Flex bygges opp av kun 
standardkomponenter. Hele gangbanen skrus 
raskt og enkelt sammen på monteringsstedet. Hele 
monteringen utføres uten sveising. Gangbanen er 
justerbar i bredde fra 600 til 1300 mm.

Gangbaner leveres innen noen få arbeidsdager 
når det brukes standardkomponenter. Gangbanen 
kan også tilpasses i forhold til dine ønsker og krav, 

men leveringstiden blir da noe lengre. Utover den 
lagerførte gangbanen av Flex-typen lager Weland 
på bestilling også sammensveisede gangbaner av 
gitterrist med tilhørende rekkverk etter et modul- 
system som gir enkel og rask montering. 

Kontakt våre erfarne selgere som kan fortelle deg 
mer om våre gangbaner.
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GULVELEMENTER
Gulvelementene til gangbanen av type Flex er gitterrister og finnes i ulike maskevidder, 

men også tettere materialer som for eksempel lettrist kan leveres. Gulvelementer til 
øvrige gangbaner bygges opp helt etter kundens ønsker.

1. Gitterrist H3

2. Gitterrist H6

3. Gitterrist N6
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Rekkverket til Gangbane Flex er av typen seksjonsrekkverk og finnes i flere utførelser. 
Valg av rekkverk er avhengig av barnesikkerhet, type miljø og dine krav til gangbanens 
sikkerhet. Både håndløper og knelist er produsert av rustfritt stål.

REKKVERK

1. Rundtstål

2. Knelist

3. Plate

4. Nett

5. Glass
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TILVALG
Weland har flere forskjellige tilvalg for montering av gangbanen. Innfesting kan gjøres mot 
konsoller eller bjelker eller med justerbare støttebein. Maksimal avstand mellom opplegg 
for Gangbane Flex er tre meter.



13

Erstatter den faste fotplaten som inngår i Støttebein 
Rundt. Den bøyelige fotplaten gjør støttebeinet fleksi-
belt og brukes med fordel ved bakke- eller takhelling.  
Produktene leveres komplett.

BØYELIG FOTPLATE FOR STØTTEBEIN RUNDT

Sparkelist med høyde på 130 mm kan monteres på 
gangbanen. Sparkelisten forhindrer at gjenstander 
faller ned fra gangbanen. Monteres med eller uten 
rekkverk.

SPARKELIST

Støttebein må plasseres for hver tredje meter. De 
er laget av stålrør, Ø 42 mm. I underkant presses 
en gjenget fôring inn i røret. En fotplate med et 
påsveiset gjenget rør som passer i gjengemuffen gir 
et justeringsmonn på 30–100 mm. Støttebein må 
plasseres ved maks. hver tredje meter.

STØTTEBEIN RUNDT 

Et komplett og justerbart støttebein med 
justeringsmonn på 480–1600 mm. Støttebeinet er 
laget av firkantrør KKR 60 x 60 x 3 mm med en lengde 
på 1450 mm. Firkantrøret kan kappes til ønsket lengde 
ved montering.

STØTTEBEIN FIRKANT
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DIN LANGSIKTIGE 
SAMARBEIDSPARTNER
Vi legger stor vekt på at du som kunde skal føle deg velkommen. Når du kommer til oss 
skal du føle og oppleve vår bedriftskultur og våre verdier. Vi vil at du blir en del av oss  
– en langsiktig partner med en felles interesse i å skape noe unikt. For vi tror at du har 
de samme mål og ambisjoner som oss. Å oppnå det best mulige resultatet.
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PROSJEKTERING
Våre gangbaner av typen Flex er basert helt på standardkomponenter som enkelt monteres sammen på mon-
teringsstedet. Takket være et meget stort sortiment av lagervarer kan vi levere i løpet av noen dager. For øvrige 
gangbaner ber vi dere kontakte våre kunnskapsrike selgere for råd og hjelp. Her har vi samlet informasjon som kan 
være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.
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TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING 

•  Hva skal gangbanen brukes til?

•  Hvilke lengder og bredder er aktuelle for meg? 

•  Kan jeg bruke en standardløsning, Gangbane Flex, 
eller bør jeg ha en spesialtilpasset variant?

•  Trenger prosjektet barnesikkert rekkverk?  
Til Gangbane Flex finnes det flere alternativer for 
barnesikkert rekkeverk.

•  Til våre seksjonsrekkverk kan vi tilby innfelt belys-
ning. Kan det være aktuelt for å gjøre rømnings- 
veien sikrere?

•  Vi tilbyr også kundetilpassede løsninger for gang- 
baner. Kontakt våre kunnskapsrike selgere for  
informasjon.

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING 

•  Kontroller eventuelle barnesikkerhetskrav.

•  Hvis gangbroen står på hellende tak, er det sannsynlig-
vis nødvendig å bruke en bøyelig fotdel.

•  Ved lengre rette gangbaner og høyere støttebein kan 
gangbaner trenge støtte sideveis.

•  Ved lengre gangbaner der det er vanskelig å ha oversikt 
over mengder, tilbyr vi å levere et større antall av lager-
førte detaljer for deretter å ta rest i retur etter monte-
ring.

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med håndte-
ring og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en 
tegning av gangbanen, og tegningen sendes deretter til 
kunde for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.



La
yo

ut
: I

nd
us

tr
iR

ek
la

m
 A

B 
 | 

 T
ry

ck
: H

yl
te

 T
ry

ck
 A

B

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


