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Gitterrist
Weland lagerfører formattilpassede gitre, som er enkle og hurtige at 
montere. Størrelserne går fra 300 x 1000 til 1800 x 1000 mm med et 
centimeters interval. Den største længde er 2000 mm. På vores hjemme- 
side www.weland.dk kan du se, hvilke størrelser der er på lager.
Vi har desuden gitre i hele måtter til tilpasning ved montering.

Ekstra kraftig gitterrist
Ekstra kraftigt gitter, som tåler meget høje punktbelastninger,  
kan fremstilles på bestilling. 

Ristehøjden, dvs. højden på bærestålet, kan vælges  
frit. Dimensionen på støttestålet vælges efter belastnings- 
forholdene og den eventuelle køreretning hen over risten. 
Støttestålsstængerne kan have samme dimension som bære- 
stålet, og gitteret får da samme bæreevne i begge retninger.

Maskevidden er i princippet valgfri, men bør ikke overstige 100 mm.

Riste med bære- og støttestål i 
samme dimension. Samme bære-
evne i begge retninger.

Riste med støttestål i mindre 
dimension. Bæreevne i bære- 
stålsretning.

Riste kan fremstilles med valgfri 
maskevidde.

Riste kan desuden fremstilles med 
skrå støttestål.

NYHET
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Køreriste
Weland køreriste lagerføres til omgående levering, enkel projektering og let håndtering. Køreriste kan des-
uden bestilles efter mål for at opfylde specielle specifikationer og krav.

H3 køreriste fås i bærestålshøjder fra 35 til 80 mm for at opfylde dine belastningsbehov.
På vores hjemmeside www.weland.dk kan du se, hvilke størrelser der er på lager.

Fastgørelsesbeslag
Gitterriste, profilriste og letriste bør forankres i un-
derlaget, og dette kan ske på forskellig måde.
Lagerførte fastgørelsesbeslag fås både som komp- 
lette og separate beslag. Fastgørelsesbeslag fås i 
varmforzinket og rustfri udførelse.
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Gangbroer type Flex
Weland har udviklet et fleksibelt gangbrosystem, som helt og holdent 
bygges op af lagerførte standardkomponenter, som nemt kan skrues 
sammen ved montering.

Arbejdsplatforme
Weland lagerfører arbejdspladsriste i pressvejste 
gitterriste, som er højdejusterbare. Vi fremstiller des-
uden specialtilpassede arbejdsplatforme til fast eller 
justerbar montering.
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Ligeløbstrapper
Weland er en af Sveriges største leverandører af trapper i stål. 
Det betyder, at vores erfaringer på området garanterer den 
bedst mulige tilgængelighed, sikkerhed og komfort.

Trappetrin
Weland lagerfører trappetrin i pressvejste gitterriste. Trinnene 
fås i standardudførelse (TH6) og med sikkerhedsforkant, som 
giver en øget skridsikkerhed og markerer forkanten (TH6-S).

TH6

TH6-S
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Trappetrin WO2
Trappetrin WO2 fremstilles af perforeret 
letrist. Den fortandede overside giver en 
utrolig god skridsikring. Risten har mindre 
åbninger (hul Ø 10 mm og 4 mm drænhul). 
Større sikkerhed mod at genstande falder 
igennem åbninger.

Profilriste F
Profilriste F kan anvendes som industri- 
gulve, hvor man ønsker en meget ru, skrid- 
sikker overflade. Er også meget anvendelig 
på gangbroer og som trappetrin, hvor man 
ønsker en tandet overflade. Den meget 
åbne struktur er nærmest ”selvrensende” 
og leder olie, væsker og smuds væk fra 
overfladen.

Letriste WO2
Særdeles god skridsikkerhed omend ikke 
helt så stor som ved Profilriste (opkravede 
huller Ø 10 mm samt små drænhuller). De 
små runde huller giver en vis gennem-
trængelighed og sikrer mod gennemfald af 
f.eks. værktøj.
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Spindeltrapper
Weland spindeltrapper til industrien kan leveres med ekstra 
kort leveringstid, under forudsætning af at der anvendes stan-
dardkomponenter.
Med standard mener vi varmforzinkede trapper med trin af 
gitterrist og standardgelænder med håndliste af rustfrit rør.
Weland spindeltrappe nr. 3 er typegodkendt og godkendt iht. 
brandteknisk klasse R 30.
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Facadestiger
Let stige med god stabilitet. Trin-
nene er profilerede for at give 
øget skridsikkerhed og er flade 
både ind- og udvendigt af hensyn 
til dobbelt sikkerhed. 

Udførelse iht. SS 83 13 40 og SS-
EN ISO 14122-4.

Facadestiger med tilbehør lager- 
føres også i rustfri, syrefast 
udførelse.

Sektionsgelænder
Weland sektionsgelændere er velegnede til forskellige 
anvendelsesområder som f.eks. gelændere til ind-
skudte dæk, gangbrogelændere, balkongelændere, 
altangelændere, gangbroer m.m.
Gelænderet fremstilles som standard med gelænder- 
stolper af KKR-profil 40x40x3 mm med beslag til 
sidemontering alternativt topmontering i varmfor-
zinket udførelse. 
Børnesikker gelænderbeklædning med rundstænger 
og gelænder med knæliste er standardudførelser.
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Universalgelænder
Welands universalgelænder fås i børnesikker ud-
førelse og ”industriudførelse”. Det fremstilles i 6 
forskellige standardlængder, som kan kombineres til 
valgfri længde. Byggemålene for standardlængderne 
er 400, 500, 700, 1000, 1500 og 2000 mm.
Hjørnesektioner og låger lagerføres også. Alt sammen 
i varmforzinket udførelse.

Allroundgelænder i aluminium
Et aluminiumsgelænder med lagerførte standarddele, hvor håndliste, knæliste og sparkeliste leveres i neden-
stående længder. Gelænderets store fleksibilitet betyder, at det er meget let at montere.

Materialet består af naturanodiseret aluminium, legering EN-AW 6063-T6. Gelænderet egner sig desuden til 
de fleste ”skrappe” miljøer, f.eks. i kemiske procesindustrier og rensningsanlæg.



10 Weland & Sønner A/S | Telefon: 43 99 75 55 | www.weland.dk

Indskudte dæk
Med Weland indskudte dæk kan du udnytte hele lokalets 
kapacitet til at udvide gulvarealet. En enkel og omkost-
ningseffektiv måde til effektivt at udnytte det eksisterende 
lokales muligheder.

Welands indskudte dæk bygges som et selvbærende lag 
af vores egenproducerede lette Sigmabjælker, der skrues 
sammen som et byggesæt på monteringsstedet. Gennem- 
tænkte beslag og forstansede huller i de koldformede 
profiler giver en hurtig og enkel montering, helt uden 
svejsninger.
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Sigma grenreoler til alle lagertyper
Sigma grenreoler er designet til fleksibel tilpasning til alle former for lagerlokaler. Udført som enkelt- el-
ler dobbeltreol gør grenreoler lagerlokaler til en overskuelig og let håndterbar del af virksomhedens  
logistikfunktion. Med varierende højde og forskellige længder på sektioner og arme kan grenreoler bygges 
efter de mest forskellige forudsætninger.

Jumbo rørlaserskæring
Vi kan som den første virksomhed i Sverige tilbyde “Jumboskæring”  
i 3D. Dette åbner helt nye produktionsmuligheder i det grove 
segment for stålbyggeindustrien. Denne unikke maskine tilbyder 
samme præcision og hurtighed, som vores almindelige rørlaser- 
maskinger. 
Maks. materialelængde for skæring: 18.000 mm
Maks. dimension: Ø 508 mm, 400 x 400 mm eller 500 x 300 mm
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3Weland 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, 2630 Taastrup.


