
Gelænder og rækværk
• Universalgelænder • Sektionsrækværk 
• WeFlex-gelænder • Allroundgelænder



Universalgelændere
Welands sortiment af universalgelændere har været på 
markedet i mange år og er et fleksibelt gelændersystem, 
som lagerføres, hvilket giver dig som kunde en ene- 
stående kombination af pris og leveringstid.

Gelænderet, som er 1100 mm højt fås i to udførelser,  
Industri med 1 knæliste og Børnesikkert med mellem- 
standere. Alle gelændere kan forsynes med sparkelister. 
Med 6 forskellige standardlængder på lager er det nemt 
at opnå kombinationer til valgfri længde i intervaller på 
100 mm. En nyudviklet samlekobling betyder, at det er 
muligt at opnå et præcist mål på gelænderet uden svejs-
ning i forbindelse med monteringen.  

Gelænderne monteres sædvanligvis med side- eller gulv-
beslag. 

Til gelænderne fås også hjørnesektioner, samlelasker, 
vægbeslag, låge med hængsler og lås. 

Alt materiale i varmforzinket 
udførelse.

Besøg gerne vores hjemmeside  
www.weland.dk, hvor du 
nemt kan udførlig information.

6 forskellige  
længder 

giver øget 
fleksibilitet!

400 500 700 1000

400 500 700 1000
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Børnesikret gelænder

Standardgelænder
1000 1500 2000

1000 1500 2000
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Nu lagerfører vi også hjørnesektioner med målene 400 x 400 mm.
Fås i standard og børnesikker udførelse. Vi leverer også sparkeliste 
til standardgelænderet til indvendig og udvendig montering.

Sidebeslaget fås i højre- og venstreudførelse, og gulvbesla-
get fås i enkelt- og dobbeltudførelse. De giver en enkel og 
stabil fastgørelse.

Til lågen har vi udviklet et hængsel, som er fjederbelastet og 
dermed selvlukkende. Lågen kan være maks. 1000 mm bred.

Vi stiller 
CAD-filer med 
vores gelæn-

dere og dele til 
rådighed.
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WEFLEX-Gelænder
Et helt nyudviklet system til dig, som vil bygge dit gelænder 
på stedet. Dette enkle gelænder passer godt til industrien til 
afskærmning mellem forskellige områder eller niveauer.  En 
fleksibel løsning frem for alt når ikke alle mål er givne på 
forhånd. 

Gelænderet består af dele, som nemt kan skrues sammen ved 
monteringen. Håndliste og stolpe af rør 42 mm og knæliste 
af rør 27 mm. Gelænderet monteres på siden eller på gulvet 
med samme beslag, som anvendes til universalgelænderet. 
Afstanden mellem stolperne er variabel op til maks. 1000 mm, 
afhængigt af de foreliggende belastningskrav. Gelænderstol-
perne har laserskårne støtter til håndlistebeslag og huller til 
knæliste. Håndlisten lægges oven på stolpen og fastgøres med 
et låseblik. Knælisten føres ind i stolpen. 

Forskellen i forhold til universalgelænderet er, at WeFlex 
danner et ”kontinuerligt” ubrudt gelænder i den længde og 
udførelse, du ønsker. Der findes et omfattende lagerført tilbe-
hørsprogram som f.eks. monteringsdele, kroge, samlestykker, 
sparkelister m.m. Det betyder, at leveringstiden er kort, og at 
det fleksible system endvidere har korte monteringstider.

Nyhed! 

WeFlex- 

gelænderet!

6 www.weland.dk  |  43 99 75 55



Sektionsrækværk
Weland sektionsrækværker er velegnet til mange forskellige formål, indendørs som udendørs. F.eks. på indskudte 
dæk, på balkoner og altangange, på murkroner, ved terrasser m.v.

Rækværket fremstilles som standard med stolper af firkant-rør 40x40x3 mm med fastsvejste plader til side-
montage eller med fodplader til påboltning ovenfra. 

Håndliste i rustfrit rør Ø 42 mm, kvalitet SS 2333 AISI 304, fastgøres med klemmebeslag mod rækværksstolperne.

Gelænder i forskellige udførelser
Sektionsrækværk fremstilles som standard med udfyldning af Ø 12 mm tremmer i børnesikret afstand 100 
mm. Tremmesektionerne er indsvejst mellem over- og underliggere af fladstål 25x8 mm. Andre muligheder for 
rækværksudfyldning fremgår af disse sider.
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Gelænderudfyldning  
af perforeret plade
Udfyldning med plader  
i standardperforeret  
plade.

Gelænderudfyldning  
af rundstænger
Udfyldning med 12  
mm tremmer i børne- 
sikret afstand 100 mm.

Gelænderudfyldning af  
kreneleret gitter
Udfyldning med stan- 
dard trådnet indsvejst  
i L-stålsramme.

Gelænderudfyldning  
af glas
Udfyldning med 8 mm  
lamelglas (kan også  
leveres med 8 mm  
hærdet glas).
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Allroundgelænder, aluminium

Et aluminiumgelænder med  
standardiserede, lagerførte  
enkeltdele, hvor håndlister, 
knælister og sparkelister leveres 
i faldende længder. Let at tilpasse 
og montere.

Fremstillet af naturanodiseret 
aluminium legering EN-AW 
6063-T6.

Gelænderet er velegnet til kemiske 
industrier, rensninganlæg og 
overalt, hvor varmforzinkede 
stålgelændere er svære at tilpasse 
eller er uegnede.

Topmontage

Sidemontage

Samling Ø45x200 Samling 
bør ske midt for stolpen

Samling Ø45x200 Samling 
bør ske midt for stolpen

Samlemuffer Ø31x200

Samlemuffer Ø31x200
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Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200

Maks. c/c 1200
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Maks. afstand 1200 mm c/c  
mellem gelænderstolper gælder 
ved gelænder til maskinanlæg 
iht. DS/EN ISO 14122-3.



Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.

Weland & Sønner A/S • Rugvænget 32 • 2630 Taastrup 
Telefon 43 99 75 55 • Telefax 43 99 85 83
E-mail:weland@weland.dk • www.weland.dk

Information om samtlige
Weland produkter findes i

Weland Produkthåndbog og på
 www.weland.dk 
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Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, Postboks 164, 2630 Taastrup.




