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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 leveres varmgalvanisert som standard,
men kan også leveres i lakkert utførelse.
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Spiraltrapper
for industri og rømning
Spiraltrapper er i de fleste tilfeller en meget praktisk trappeløsning.
Kort leveransetid
Weland spiraltrapp for rømning og industri kan
leveres med kort leveransetid under forutsetting at
standard komponenter benyttes.
Plassbesparelse
Spiraltrapp med radie 900 mm og avstigningsrepo
på 950 x 950 mm krever en utsparing på 1900 mm i
diameter.
Fleksible
Spiraltrapper krever liten grunnflate, uansett hvor
høye de er, De kan produseres både høyre og
venstresvingte, og ha ulikt antall trinn pr omdreining. Dette gjør at man stort sett får en velfungerende og god trapp.

Innendørs spiraltrapper
for boliger og kontorer
Weland spiraltrapper har ett meget tiltalende
design som passer utmerket inn i de fleste miljøer,
så vel som offentlige bygninger til private boliger.
Trappene er stabile og enkle å montere. Weland`s
interiørtrapper kan levers grunnmalt, eller ferdig
lakkert i valgfri NCS eller RAL farge. Også annen
overflatebehandling kan leveres.
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Mesaniner
Med Welands mesaniner kan du utnytte hele plassen
i lokalene og øke gulvarealet. En enkel og kostnadseffektiv måte å utnytte det eksisterende lokale.
Welands mesaniner bygges som en frittstående
konstruksjon av våre egenproduserte, lette sigmabjelker som skrus sammen på monteringsstedet,
omtrent som et Mekano-byggesett. Gjennomtenkte
beslag og forhåndsstansede hull i de kaldvalsede
profilene gir rask og enkel montering, helt uten
sveising.
Med rekkverkssystem, trapper og lasteramper som
alle er gjennomtenkte og grundig testet, samt flere
forskjellige gulvløsninger er Welands mesaniner
noen av markedets mest fleksible.
Strømkabler, sprinklerrør osv. kan trekkes gjennom
eksisterende hull i bjelkesystemet.
Alle komponentene leveres varmforsinket og kan
dermed brukes både innendørs og utendørs.

6

www.weland.no | Tel: 46 93 91 00

Inspirerende miljøer med mesaniner
Johanneskirken i Halmstad har blitt omgjort til kunsthall og kontorer.
Det gamle orgelgalleriet ble påbygget med en mesanin fra Weland.

Nedenfor ser du en mesanin med trapper og rekkverk med glass i
Runner’s Store i Stockholm. Stålbjelkene er bygget inn i den delen
som befinner seg i butikklokalet. Større salgs- og lagerareal.
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Gitterrister
Gangrister
Kundene våre bestiller vanligvis lagerførte, formattilpassede rister som finnes
med tre ulike maskevidder og risthøyder.
Dette gir rask levering og ikke noe svinn!
I tillegg til dette har vi rister med en
rekke ulike maskevidder og risthøyder
som leveres som hele matter eller i henhold til kundenes ønsker.

Kjørbare rister
Vi lagerfører kjørbare rister i de
vanligste formatene for varierende
belastning.
Spesialbestilte rister med andre maskevidder og dimensjoner produseres i
henhold til kundenes ønsker, for eksempel med tåreplate på oversiden.

Tagget utførelse
Den taggete oversiden er ekstra sklisikker og brukes derfor blant annet i
miljøer der det forekommer oljesøl.
Taggete rister kan også være løsningen
utendørs ved problemer med snø og is.
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A-rister
Welands A-rist, med flattstål i begge
retninger, ser helt lik ut i dag som da vi
begynte å produsere gitterrister for 50
år siden.
Entrérister type A finnes med maskevidde c/c 22 x 22, 22 x 11 og 33 x 11 mm.
Ristene er bygget opp av flattstål i begge
retninger.

Entrérister
Weland produserer flere ulike typer
entrérister. Pressveisede rister av typen
SP har samme konstruksjon som vanlige industririster, men tettere maskevidde. Ristene finnes i høyder fra 20 til
40 mm.

Entrérist type AR
Risten er bygd opp av flattstål med 4 mm
rundstenger som gir et finmasket mønster med 5 mm åpning. Risten produseres
med skrapelist av stansede stålprofiler
eller med sklisikring i riflet gummi.
Høyden på risten er 25 mm.

www.weland.no | Tel: 46 93 91 00

9

Rullestolramper
Welands rullestolrampe produseres
i gitterrist med maskevidde c/c 17
x 75 mm, inkl. vanger, rekkverk og
nødvendige støtteben. Rampene
leveres i lettmonterte deler.
Alt materiale er varmgalvanisert
som standard.
Standardmoduler lagerføres i
lengder fra 1500 mm og oppover i
intervaller på 500 mm. Modulene
finnes i to bredder, 900 og 1300
mm. Stigningen på rampene kan
justeres.
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Fasadestiger
Weland lagerfører fasadestiger og tilbehør i modulsystemer for alle typer montering. Om standardproduktene mot formodning ikke skulle passe, så
produserer vi spesialprodukter etter kundens ønsker.
Alle lagerprodukter produseres av stål som varmgalvaniseres for beste mulige rustbeskyttelse. De
fleste produktene finnes også i lakkert utførelse
(lakkeres etter varmgalvaniseringen) i svart og
teglestensrødt.
Weland fasadestiger kan med fordel benyttes ved
tårn, siloer, bropilarer og piper. Ved høye stiger bør
man om mulig ha et hvilerepos. Når ryggbøyler benyttes bør dette avsluttes maks. 2,5 m. over bakken.
Vi anbefaler ryggbøyler for stiger over 3,5 m.

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.
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Weland er
-godkjent etter EN 1090-1
Sertifisert iht. ISO-9001, ISO 14001 og
ISO 3834-2.

