
Gelændere, rækværker 
Gangbroer type Flex 
Ramper



I denne brochure har vi samlet 
en række standardprodukter, 
som henvender sig til omtrent 
samme målgruppe.

Vi fremstiller desuden lignende 
produkter i kundespecifikke ud-
førelser.

Indhold

Sektionsrækværk 
i industri udførelse

Til miljøer, hvor børn ikke op-
holder sig.

Sektionsrækværk 
i børnesikker udførelse

Når børnesikkerhed er en nød-
vendighed. Rækværket kan ud-
føres i flere forskellige varianter.

Universalgelænder
Enkelt gelænder i standard industri 
hhv. børnesikker udførelse.

Gangbroer
Gangbroer i modulsystem til alle 
tænkelige områder.
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Ramper
Skridsikre og letmonterbare ramper 
til mange anvendelsesområder.

Side 10-11
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Sektionsrækværk i industri 
udførelse
Dette industrirækværk fremstilles med stolper af KKR-profil 40x40x3 mm 
med beslag til sidemontering alternativt topmontering i varmforzinket 
udførelse. 

Håndliste og knæliste er i rustfrit rør Ø 42 mm, som fastgøres på  
stolperne med håndlisteklemme og sideklemme.

Rækværket fås i ønskede længder med tilhørende 90 graders bøjninger 
til håndliste og knæliste. Rækværksdelene leveres i løse enheder af 
hensyn til enkel montering på stedet. Sparkelister fås fra lager i  
aluminium som standard, og kan bestilles i varmforzinket. 

3www.weland.dk  |  +46-(0)371-344 00



Sektionsræk-
værk i børnesikker 
udførelse
Weland Sektionsrækværker er 
velegnede til forskellige anven-
delsesområder som f.eks. ræk-
værker til indskudte dæk, gang-
broer, balkoner, platforme m.m

Rækværket fremstilles som 
standard med over- og under-
ligger af fladjern 25x8 mm med 
rundstænger Ø 12 mm, maks. 
åbning 100 mm.

Udfyldninger af forskellige slags 
som f.eks. glas, perforeret plade 
eller kreneleret gitter kan også 
fremstilles på bestilling.

Som standard leveres rækvær-
ket i varmforzinket udførelse 
med håndliste i rør i rustfri ube-
handlet udførelse.

Rækværksudfyldning 
af rundstænger

Rækværksudfyldning 
af perforeret plade

Rækværksudfyldning 
af kreneleret gitter

Rækværksudfyldning 
af glas
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Rækværksudfyldning
Weland sektionsrækværk kan frem-
stilles med rækværksudfyldning af 
perforeret plade, kreneleret gitter, 
glas m.m.
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Let at montere
Weland universalgelænder er meget 
fleksibelt og enkelt at monteret.

Universalge-
lænder
Weland universalgelændere 
fremstilles i 6 forskellige stan-
dardlængder, som kan kombine-
res til valgfri længde. Byggemå-
lene for standardlængderne er 
400, 500, 700, 1000, 1500 og 2000 
mm. Gelænderbuerne fremstil-
les i højden 1100 mm og samme 
bue anvendes til både side- og 
topmontering. Gelænderet kan 
desuden afsluttes mod en væg 
eller en stolpe. Til dette formål 
findes særlige vægbeslag.

Gelænderet kan kompletteres 
med vinkel eller hjørnegelæn-
der, hvis byggemål er 400 x 400 
mm, samt en låge med en maks. 
åbning på 1000 mm.

Gelænder, monteringsdele og 
andet tilbehør, som f.eks. spar-
kelister og koblinger lagerføres. 

Universalgelænder, 
standard

Universalgelænder, 
børnesikkert
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Gangbroer
type Flex
Weland har et fleksibelt gang-
brosystem, som nemt skrues 
sammen ved montering.

Sidestykkerne af WUC-profiler 
fås i 2, 3 og 4 meters længder. 
Bredden kan justeres fra 600 
til 1300 mm i intervaller på 50 
mm, og gitterriste til gangbroer 
fås i forskellige maskevidder.

Rækværket er standard Sek-
tionsrækværk, og fås til Flex 
gangbroer i to udførelser. Et  
med maks. åbning på 100 mm 
og et med knæliste. Både 
håndliste og knæliste er i 
rustfrit rør. Sparkelister fås 
fra lager i aluminium som 
standard, og kan bestilles i 
varmforzinket.

Fastgørelse kan ske til eksi-
sterende konsoller eller bjæl-
ker, alternativt med justerbare 
støtteben. Maks. afstand 
    mellem understøtningerne 
          er 3 meter. 
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Ramper
Weland rampe fremstilles af 
gitterrist med en maskevidde 
på c/c 17 x 75 mm, inkl. vanger, 
gelænder og nødvendige støt-
teben. 
Ramperne leveres i letmon-
terbare dele.

Alle dele er som standard 
varmforzinkede.

Standardmoduler lagerføres 
i længder fra 1500 mm og op 
i 500 mm intervaller. Modu-
lerne fås i to bredder, 900 el-
ler 1300 mm. Hældningen på 
ramperne er justerbar. 
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Rampe med børnesikkert 
gelænder.

Vore ramper kan leveres med blandt andet 
væghåndlister og hvileplatforme. 
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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.


