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SVENSK KVALITET
Vi er stolte over vores svenske arv, at spare p
å
vores ressourcer og at skabe et miljø, hvor vi giver
frøene fortsat plads til at gro.
Vi sætter stor prestige i at levere førsteklasses
svenske produkter og dermed foretages alle vores
investeringer med stor omsorg og med varsom hånd.
Vi tror på devisen, a
 t hårdt arbejde lønner sig, og med
tryghed og stabilitet som grundlag skaber vi muligheder
langt uden for de svenske skove.
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INNOVATION OG PRODUKTION
Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper,
ligeløbstrapper, gelændere, kørestols- ramper, gangbroer, gitterriste og
indskudte dæk. Weland er endvidere en af Sveriges største aktører inden
for området pladebearbejdning.
Vores store lagerførte sortiment kombinerer vi med
stort produktkendskab, højt serviceniveau og hurtige
leverancer. Vi udvikler løbende vores maskinpark for at
garantere en holdbar og sikker produktion af nye innovative produkter. Det gør os til en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder.
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I dag tilbyder vi blandt andet pladebearbejdning med
laser, stansning, bukning og maskinbearbejdning på
lejebasis.
Siden vi startede i 1947 har vores vores fabrik og hovedkontor ligget i Smålandsstenar.
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SIKRE HANDICAPRAMPER
Vi fremstiller stabile, sikre og letmonterede handicapramper af høj kvalitet.
Komplette handicapramper med rist er designet efter de stedlige mål.
Hvis der vælges lagerførte standardkomponenter kan leveringstiden forkortes.
Med Weland som leverandør får du en engageret partner med bred erfaring
og høj kompetence.
Dybere teknisk information er dokumenteret på vores hjemmeside weland.dk
alternativt besvaret af vores erfarne sælgere.
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EKSEMPEL
1. Gelænder i begge sider. 2. Gelænder i den ene side, væghåndliste i den anden side.
3. Væghåndliste i begge sider. 4. Repos med gelænder i to sider (vises som gelænder
med sparkeliste)

RAMPER OG REPOSER
Vores kørestolsramper af gitterrist er udformet for at skabe trygge og
sikre passager mellem forskellige niveauer. Forbindelsesleddet består
af skrånende ramper med en justerbar hældning og er udstyret med
sparkeliste og kontrastmarkering.
For at gøre det enkelt for dig som kunde bliver vores
ramper lagerført i en bred vifte af forskellige længder.
Ramperne kan udstyres med reposer af gitterrist, som
enten kan bruges som hvile- eller vendeplatform mellem
to ramper eller som afstigningsrepos. I henhold til de gældende regler skal hvileplatformen tilpasses, hvis rampen
er højere end 0,5 meter. Vores reposer fås i et par
forskellige dimensioner, hvilket giver mulighed for en
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stor variation af forskellige kombinationer mellem
rampe og repos. Vi tilbyder også flere varianter af gelændere for at give dig flere valgmuligheder.
Ramperne udformes og fabrikeres specifikt efter dine
behov og ønsker, og med lagerførte standardkomponenter kan vi tilbyde korte leveringstider.
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GELÆNDERE
Kombiner vores gelændere og væghåndlister, som du gerne vil have dem!
Vi tilbyder to forskellige typer af lagerførte gelændere – standard eller
tremme (børnesikret). Håndlisten i gelænderet fremstilles af industrielt
rustfrit stål i børstet, ubehandlet udførelse. Hvis rampen skal placeres ved
en væg, kan en væghåndliste på væggen være et passende alternativ.

STANDARDGELÆNDER
Et lagerført standardgelænder med balustre.

TREMMEGELÆNDER
Er lagerført på fabrik.
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TILVALG GELÆNDERE
Valget er gelænder afhænger af de omgivelser, hvori rampen skal
placeres, og om børn skal opholde sig børn der. For yderligere at øge
sikkerheden ved rampen kan vi forsyne den med flere tilvalg.

VÆGHÅNDLISTE
Hvis kørestolsrampen skal placeres direkte op ad en væg,
så kan en væghåndliste til fastgørelse på væggen være et
passende alternativ.
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EKSTRA HÅNDLISTE
Tremmegelænderet kan forsynes med en ekstra håndliste,
som placeres under den ordinære. En god måde yderligere
at øge sikkerhed ved rampen på. Ekstra håndliste indgår i
gelænderet Standard.
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BELYSNING
For at skabe et dekorativt og hyggeligt miljø, kan m
 an udstyre
vores kørestolsramper med belysning. Belysning fra håndlisten
kan også virke som et funktionelt supplement for at sprede lys
i utrygge miljøer.
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PROJEKTERING
Vores kørestolsramper opfylder byggenormernes krav vedrørende offentlige miljøer. Ifølge loven skal offentlige
bygninger have en entré, som er tilgængelig uden trappetrin. Vores svensk fremstillede kørestolsramper
bygger på en enkel og robust konstruktion i varmforzinket stål, der bidrager til stabilitet og lang holdbarhed.
Her har vi samlet information, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING

OVERVEJELSER FØR BESTILLING

• Hvad skal rampen benyttes til?

• Kontroller, at rampens længde opfylder hældningskravet.

• Er det for at gøre adgangen lettere for bevægelses
hæmmede personer, eller drejer det sig om
materialetransporter, så rampen skal opdimensioneres?
• Hvilken bredde og hvilke længder bliver aktuelle for
mig?

• Kontroller eventuelle krav til børnesikring.

• Opfylder kørestolsrampens længde mindstekravet
på hældningen 1:20?

• For ramper som for eksempel skal benyttes til
materialetransport har vi et stort udbud af ramper i
bredden 900 mm.

• Kørestolsrampen bør ikke overskride 1 meter i højden mellem jorden og repos.
• Har projektet behov for et børnesikkert gelænder?
• Kan jeg tilpasse mine ønsker til lagerførte mål?
• Til håndlisten kan der tilbydes nedfældet
LED-belysning.
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• Ud over den lagerførte bredde på 1300 mm tilbydes også 1500 mm, som kan leveres med kort
leveringstid.

Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med
råd o
 g vejledning ved projektering. Ved bestilling
tegnes kørestolsrampen op, og tegningen sendes
derefter til kunden med henblik på godkendelse, før
den fremstilles.
Kontakt os for yderligere information.
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DET ER VORES
MEDARBEJDERE,
SOM GØR EN FORSKEL
Det er ikke produkter eller maskiner, der er Weland. Det er menneskene. Vores
engagerede, opfindsomme og lydhøre medarbejdere, som ved, hvad høj kvalitet
betyder. Vi har bragt den lille virksomheds familiære atmosfære med os lige fra
den dag, vi startede, og vi ved, hvad tæt kontakt til kunden betyder. Vi kalder det
for Weland-ånden.
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