
For et trygt og sikkert miljø 

RULLESTOLRAMPER
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Vi er stolte over vår smålandske arv – der vi tar vare  
på ressursene våre og skaper et miljø der frøene  

fortsatt har plass til å gro.

Vi setter vår  ære i å levere førsteklasses svenske  
produkter,  og alle våre investeringer utføres derfor med  stor 

omsorg og med varsom hånd. Vi tror på  mottoet om at 
hardt arbeid lønner seg, og med  et fundament av trygghet 

og stabilitet skaper  vi muligheter langt utenfor  
de smålandske skogene.

SVENSK KVALITET



4

Weland AB er en ledende produsent og leverandør av spiraltrapper, rette 
trapper, rekkverk, rullestolramper, gangbaner, gitterrister og mesaniner. 
Weland er også en av Sveriges største aktører innenfor platebearbeiding.

Vi kombinerer vårt store lagerførte sortiment med dyp 
produktkunnskap, høyt servicenivå og rask levering. Vi 
foretar løpende oppgradering av maskinparken vår for 
en garantert holdbar og sikker produksjon av nye og 
innovative produkter. Det gjør oss til en pålitelig samar-
beidspartner for kundene våre.

I dag tilbyr vi blant annet platebearbeiding med laser, 
stansing, bukking og maskinbearbeiding på kontrakts-
basis. 

Fabrikken og hovedkontoret har helt siden starten i 
1947 ligget i Smålandsstenar i Småland. 

INNOVASJON OG PRODUKSJON
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SIKRE RULLESTOLRAMPER DER  
DU MÅTTE TRENGE DEM
Vi produserer stabile, sikre og lettmonterte 
rullestolramper av høyeste kvalitet. De bygger 
på en enkel og robust konstruksjon i varmgal-
vanisert  stål som bidrar til stabilitet og lang 
holdbarhet.
 
Komplette rullestolramper med gitterrist som ut-
formes i henhold til dine forutsetninger og ønsker. 
Med lagerførte standardkomponenter kan vi også 
tilby leveringstider få andre kan matche.

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

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

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

1300 x 5500
1300 x 6000

STANDARDMÅL

REKKVERK PÅ TO SIDER

UTEN REKKVERK OG HÅNDLØPER

HÅNDLØPER PÅ TO SIDER

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

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

REPOSER

UNDERSTELL

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

STØTTEBEIN RUNDT

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

STØTTEBEIN FIRKANT

Komplett støttebeinssett av firkantrør KKR 60 x 60 x 3. 
Justeringsmulighet 480–1600 mm.

1510 x 1510
1510 x 2010

STANDARDMÅL



11



12

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

FORLENGET HÅNDLØPER

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

EKSTRA HÅNDLØPER

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

HÅNDLØPER

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

REKKVERK STANDARD OG RUNDTSTÅL
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BELYSNING
For å skape et dekorativt og hyggelig miljø kan våre rullestol-
ramper utstyres med belysning. Belysning fra håndløperen kan 
også fungere som et funksjonelt supplement for å lyse opp 
utrygge miljøer.
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PROSJEKTERING
Våre rullestolramper oppfyller gjeldende byggeforskrifter når det gjelder offentlige miljøer. I henhold til loven 
skal det i offentlige miljøer være en trappefri adkomst. Våre svenskproduserte rullestolramper bygger på en 
 enkel og robust konstruksjon i varmgalvanisert stål som bidrar til stabilitet og lang holdbarhet. Her har vi  
samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.
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Å TENKE PÅ VED PROSJEKTERING 

•  Hva skal rampen brukes til? 

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

•  Hvilken bredde og hvilke lengder blir aktuelle for meg? 

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

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

•  Er det behov for et barnesikkert rekkverk i prosjektet? 

•  Kan jeg tilpasse ønskene mine til lagerførte  
dimensjoner? 

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

Å TENKE PÅ FØR BESTILLING 

•  Kontroller deretter at rampens lengde oppfyller  
minstekravet til helling. 

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

•  Kontroller eventuelle krav til barnesikring.

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

 

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

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.



DET ER VÅRE  
MEDARBEIDERE SOM  
UTGJØR FORSKJELLEN
Det er ikke produktene eller maskinene som er Weland. Det er menneskene. 
Våre engasjerte, oppfinnsomme og lydhøre medarbeidere som vet hva kvalitet 
er. Familiefølelsen fra den gangen vi startet opp som en liten bedrift er fortsatt til 
stede, og vi vet hva nærhet til kundene betyr. Vi kaller det Weland-ånden. 
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46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no


