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Spindeltrapper er i de fleste tilfælde 
meget praktiske trappeløsninger

Kort leveringstid
Weland spindeltrapper til flugtveje og industri kan 
leveres med ekstra kort leveringstid, under forud-
sætning af at der anvendes standardkomponenter.

Pladsbesparende
Spindeltrappe med en radius på 900 mm og afstig-
ningsrepos 950 x 950 mm med radius kræver en 
diameter på 1900 mm.

Arkitektonisk tiltalende
Spindeltrapper smelter i mange tilfælde ind i  
miljøet som en del af facaden.

Sikre
Hvis man skulle miste balancen på en spindeltrappe, 
falder man sandsynligvis mod gelænderet, hvilket 
bremser faldet og giver den faldende mulighed for 
at få fat i håndlisten og centersøjlen.

Fleksible
Spindeltrapper kræver et lille areal i bunden, uan-
set hvor høje de er. De kan fremstilles med venstre- 
eller højresving og have forskellige antal trin pr. 
omdrejning. Dette betyder, at man stort set altid 
kan få en velfungerende trappe.

Lette konstruktioner
Spindeltrapper kræver normalt ingen ekstra  
bærende konstruktioner, for så vidt afstignings- 
reposerne ikke er meget store.

Kan gøres meget høje
Spindeltrapper kan gøres meget høje uden ekstra 
konstruktioner, forudsat at det er muligt af afstive 
mod f.eks. en væg. Hvis der ikke er nogen tilstø-
dende vægge, er det muligt at afstive med langs- 
gående støtteben på trappens yderside.

Typegodkendt
Weland spindeltrappe nr. 3 er typegodkendt og 
godkendt iht. til brandteknisk klasse R 30. Opfylder 
gældende bestemmelser i det svenske Boverkets 
byggeregler (BBR) og det svenske Boverkets  
konstruktionsregler (BKR).
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Standardgelænder
Standardgelænder med en baluster 
pr. trin og 1 knæliste anvendes for-
trinsvis inden for industrien. Kan 
også anvendes til flugtvejstrapper 
(hvor børn ikke kan opholde sig). 
Trapperne kan desuden forsynes 
med sikkerhedsbur forneden, som 
forhindrer uvedkommende adgang 
til trappen.



Børnesikkert  
bøjlegelænder
Bøjlegelænderet er et børnesikkert 
gelænder, dvs. åbningen mellem 
stænger er maks. 100 mm. Anven-
des fortrinsvis til flugtvejstrapper, 
men også i industrien, når trappe-
højden overstiger 2 etager.
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Børnesikret gelænder med tremmer
Tremmegelænderet er præcis som bøjlegelænderet et børnesikkert  
alternativ med maks. åbning mellem stængerne på 100 mm.
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Gelænder med knælister
Gelænderet kan også forsynet med 1, 2,  
3 eller 4 knælister af fladjern 50 x 3 mm. 
Disse gelændere anses ikke som  
børnesikre.
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Sikkerhedsbure
For at forhindre uvedkommende i at benytte sig af spindel- 
trapper kan de suppleres med sikkerhedsbur. Som standard 
har vi to forskellige alternativer, rundt sikkerhedsbur eller 
halvbur.

Vi kan desuden fremstille specialbure efter kundens ønsker.
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Rundt sikkerhedsbur af gitterrist

Sikkerhedsbur af perforeret plade Sikkerhedsbur af rør i hele trappens 
højde

Sikkerhedsbur af rør

Sikkerhedsbur beklædt med træ
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Halvbur af gitterrist Sikkerhedsbur af gitterrist

Let at montere
Montering af Weland spindeltrapper udføres let med 
enkle håndværktøjer. Der medfølger udførlig monte-
ringsvejledning.

Se montagefilm på din mobil, 
eller gå ind på www.weland.dk
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0Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.

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

Information om samtlige
Weland produkter findes i

Weland Produkthåndbog og på
 www.weland.dk 

Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, Postboks 164, 2630 Taastrup.




