
For industri og offentlige miljøer

REKKVERK
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Reisen vår ble påbegynt allerede på slutten av 1940-tallet. Vi valgte våre egne 
veier og utviklet oss i takt med tiden. Alle våre investeringer har skjedd med 
tanke på å være i forkant, å forutse neste skritt på veien. Det er ved å være pro-
aktive at vi skaper det som ligger til grunn for fremtiden. En forutsetning for en 

bærekraftig, langsiktig og trygg produksjon.

WELAND VISER VEI
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SMÅLANDSK KVALITET
I over 70 år har vår ånd vært gjennomsyret av en kultur der ressurser og miljø blir tatt 
vare på, og der vi ligger i forkant. Småland er betegnende for ordet kvalitet. Et attributt 
som medfører en rekke forskjellige forpliktelser. For oss er de selvsagte. Sammen med 
våre erfarne medarbeidere skaper vi produkter som skal holde i årtier. 
Det vi gjør i dag former din fremtid.
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REKKVERK
De ulike rekkverkstypene våre har mange forskjel-
lige bruksområder, som mesaniner, renseverk, 
svalganger, balkonger, avgrensninger ved kjøre- og 
sykkelfeltfelt m.m.

Med Weland som leverandør av rekkverksløsninger 
får du en engasjert partner med erfaring og høy 
kompetanse. I vår kontakt med marked og bruker er 
vi lydhøre for kravene og behovene som styrer vårt 

utviklingsarbeid. Sammen med vårt kunnskapsrike 
personale utvikler og designer vi rekkverk med 
høye kvalitetsmål. Ta kontakt hvis du ikke finner 
det du er ute etter i denne brosjyren, så finner vi 
sammen en løsning som passer for dine behov. 

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på 
vår hjemmeside weland.no, eller kan gis av våre 
erfarne selgere.
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SEKSJONSREKKVERK
Seksjonsrekkverket lages som standard med rekkverksstolper av hulprofil 40 x 40 x 
3mm, med fester for sidemontering eller toppmontering. Rekkverket kan plasseres både 
innendørs og utendørs. Vi kan selvsagt lage alternativer til standardkonseptet, f.eks. med 
håndløper i tre, lakkert utførelse, utfyllinger mot vegger, buer m.m. Kontakt oss gjerne om 
råd for ditt aktuelle prosjekt.
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Vi produserer flere ulike modeller av seksjonsrekkverk. Samtlige modeller mon-
teres raskt og enkelt uten sveising; håndløperen festes mot rekkverksstolpene 
med klemmer og skrus deretter fast. Rekkverket kan også utstyres med hjør-
neseksjoner. Rekkverk Rundtstål samt Knelist lagerføres og kan leveres raskt.

MODELLER

1. Rundstål

2. Knelist

3. Perforert plate

4. Nett

5. Glass
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HÅNDLØPER
Våre håndløpere produseres vanligvis i rustfri ubehandlet utførelse. Vi tilbyr også et bredt 
utvalg av andre typer materiale og overflatebehandlinger. Som tilvalg kan våre håndløpere 
utstyres med blant annet belysning.
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1. Rustfritt 

2. Lakkert 

3. Ask  

4. Bjørk  

5. Bøk 

6. Eik
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TILVALG
For å øke tilgjengeligheten og sikkerheten rundt rekkverket kan seksjonsrekkverkene våre 
utstyres med tilvalg som belysning og porter.

I tilfeller der det er behov for å ha åpninger i rekkver-
ket, kan en port monteres mellom seksjonene. Porten 
består av en rekkverksseksjon inklusive stolper, som 
utstyres med minst to hengsler og en såkalt stem-
pellås. Standardlengde 1 000 mm. Vi kan også levere 
tilpassede lengder.

PORT

For å skape et dekorativt og hyggelig miljø kan man 
utstyre samtlige av våre seksjonsrekkverk med belys-
ning. Belysning fra håndløperen kan også virke som et 
funksjonelt supplement for å skape et trygt miljø.

BELYSNING
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Weland universalrekkverk er et fleksibelt rekkverk som egner seg godt innen 
industrien, men som også er å få med barnesikring. Med mange standardleng-
der kan vårt universalrekkverk kombineres i en rekke ulike løsninger. Rekkver-
ket er lagerført og kan leveres raskt.

UNIVERSALREKKVERK
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MODELLER
Rekkverksbuene lages i store serier med rasjonelle metoder som gir en svært konkurranse-
dyktig pris. Rekkverk, festedeler og annet tilbehør som sparkelister og koblinger lagerføres.
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1. Standard 

2. Barnesikkert 
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TILVALG UNIVERSALREKKVERK
For å gjøre rekkverket sikrere og mer tilgjengelig tilbyr vi en rekke ekstra tilvalg som foren-
kler disse faktorene.
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Porten består av en rekkverksseksjon som utstyres med 
minst to hengsler og en såkalt bokslås. Er ikke låsefunk-
sjonen 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 et ekstra hengsel. Minst to hengsler (sett) 
brukes til hver port.

PORTPAKKE

Sparkelist fås til samtlige rekkverkslengder og dessuten 
til rekkverkshjørner. Sparkelister festes med selvborende 
skrue mot rekkverksbuen.

SPARKELIST

Feste for sidemontering kan skrus i f.eks. tre eller be-
tong, men kan også sveises fast. Sidefestene leveres i 
høyre- alt. venstreutførelse. Festet har tagget stolpe for å 
forenkle montering i riktig høyde.

SIDEFESTE

Feste for toppmontering kan skrus i f.eks. rør eller betong, 
men kan også sveises fast.

TOPPFESTE

Rekkverkene kan kobles sammen med en hylse og en 
gjennomgående bolt. Samtlige rekkverk har forhåndsbo-
rede hull. Rekkverk som ikke monteres i rett linje, kobles 
sammen med hjørnekobling som klemmes rundt rekk-
verksstolpene.

KOBLINGER
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EN BÆREKRAFTIG VEI MOT 
FREMTIDEN
Når det gjelder verdens velbefinnende, finnes det ingen snarveier. Derfor er det av  
ytterste betydning at vårt engasjement følger en grønn linje. Kan vi skape en bærekraftig, 
høyteknologisk og klimasmart produksjon, bidrar vi med en bedre verden for generasjo-
nene som kommer etter oss. En produksjon der vi styrer det grønne avtrykket vi gir til 
våre etterkommere. 

Dette er et veivalg vi gjorde for lenge siden. En proaktiv beslutning – for fremtiden.
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PROSJEKTERING
Rekkverket leveres vanligvis som lagervare og tilpasses enkelt av montøren. Dette gir muligheter for å montere 
uten å detaljmåle før levering. Hvis rekkverket skal leveres tilpasset fra fabrikk, tegnes hvert enkelt rekkverk ut spe-
sielt, og tegningen sendes til kunden for godkjenning før produksjon. 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 rekkverket brukes til? 

•  Må rekkverket ha barnesikring, eller går det bra med  
et industrielt rekkverk med bare knelister. 

•  Hvis man ønsker et rekkverk med sammenhengende 
håndløpere, kan et av seksjonsrekkverkene være et 
alternativ. 

•  Til seksjonsrekkverk kan innfelt belysning tilbys. 

•  Krever prosjektet en form for port. Vi har løsninger til  
så vel seksjonsrekkverket som til universalrekkverket.

•  Seksjonsrekkverk Knelist kan som lagersortiment  
leveres i en helling på maks. 50°. 

•  Det finnes et stort utvalg tilbehør, som f.eks. ferdige 
løsninger for hjørner og bøyelige håndløperdetaljer.

TENK PÅ FØLGENDE VED BESTILLING 

•  For nærmere informasjon om lovverket henvises til  
Direktoratet for Byggkvalitet (dbik.no) samt underliggen-
de forskrifter. 

•  Weland Universalrekkverk er et enkelt rekkverk med kort 
leveringstid. 

•  Weland Seksjonsrekkverk, Knelist og  
Rundtstål fås lagerførte for rask levering.

•  Se vår monteringsfilm for seksjons- 
rekkverk. 
 

Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med håndtering 
og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en teg-
ning av rekkverket, og tegningen sendes deretter til kunde 
for godkjenning før produksjon.

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.



46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no
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Avsender: 
Weland AS 
Svennerudvegen 34
2016 Frogner


