WELAND 365
365 dage om året. 24 timer i døgnet.

weland.dk
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WELAND 365
Vores produkter kan klare al slags vejr. Stille sommerregn såvel som efterårets
værste storme. Skybrud, snefald, frost, is, vind og vand. De holder sig stærke
år efter år og årstid efter årstid. Forankr dem rigtigt, så står de der for evigt.
Vi går op i at gøre din hverdag nemmere. Derfor har vi lanceret en ny version
af welandutemiljo.se – med et moderne design og forbedret brugervenlighed.
Med nogle få klik finder du alt, hvad du har brug for, fra dokumentation om
materialer og levetid til inspiration til alle årstider.
Velkommen til en verden af inspiration til dit udemiljø.
Produkter som holder 24 timer i døgnet, 365 dage om året!

3

1. Tellus Alpha.
2. Tellus Funkis.
3. Tellus med kurvet sedumtag
4. Tellus Duo med funkistag.
5. Tellus Duo med kurvet tag.

AFFALDSHUS TELLUS
Med Tellus bliver det indbydende at sortere og opbevare affald – uanset årstiden. Tellus er en produktfamilie af vedligeholdelsesfrie og praktiske skure/affaldshuse, hvor
affald kan sorteres, og cykler kan parkeres smart. Produkterne holder sig stærke i
årenes løb og tåler al slags slid, uden at de bliver påvirket af årets mange vejrskift, og
sørger for, at ting havner på deres rette sted i såvel midtbyen, på landet som i bolig-
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områder. Affaldsstation, cykelgarage, lagerrum eller en kombination af det hele? Kun
fantasien sætter grænser! Skab din egen Tellus-løsning på welandutemiljo.se.
LED-belysning og sedumtag fås som tilvalg. Se standardfarver til samtlige
Tellus-modeller på side 7.
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CYKELGARAGE TELLUS DUO
Tellus Duo benytter sig af et nyt greb for cykelparkeringer. Glasvæggene giver et luftigt indtryk, og det passer godt ind i det omgivende miljø. Når du har et større
behov for overdækkede cykelpladser, er Tellus Duo et fremragende alternativ.
LED-belysning og sedumtag fås som tilvalg.

TELLUS STANDARDFARVER ALUMINIUM

RAL 9005

RAL 6009

RAL 7024

RAL 6008

TELLUS UDVALG AF STANDARDFARVER PLADEMATERIALER (se welandutemiljo.se for flere alternativer)

F7912

F0187

F0903

F1532

F2288

F0187

F1531

F2005

F1535

F1998

F7884

F2966

F3007

F1040

F0187
F2010
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1. Cykelskur Ymer med
funkistag
2. Cykelskur Ymer dobbelt
med kurvet tag

CYKELSKURET YMER
Vores cykelskur Ymer er opbygget af et modulsystem, som gør det let at tilpasse
til forskellige behov. Cykelskuret bygges på stedet på betonplinter eller leveres færdigmonteret på en betonplade. Den mindste størrelse har plads til ni cykler, og hver
yderligere sektion på to meter giver plads til yderligere fem cykler.
LED-belysning og sedumtag fås som tilvalg. Se hele tilvalget på welandutemiljo.se
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YMER STANDARDFARVER ALUMINIUM

RAL 9005

RAL 6009

RAL 7024

RAL 6008
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1. Servicestation. 2. Cykelstativ Bike. 3. Læskuret Thebe. 4. Læskur til parkeringsautomat. 5. Kompressorpumpe Aero.
6. Parkeringsstativ Carpo. 7. Informationstavle med stativ. 8. Papirkurv Hede. 9. Restaurantstakit med markisestof. 10. Bænk Beda.
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ET BEDRE MILJØ – HELE ÅRET RUNDT
På vores hjemmeside findes tusindvis af produkter, som kan tåle at stå ude under åben himmel,
og de er præget af den smålandske viljestyrke, store åbenhed og målet om at bidrage til en bedre
verden. Vi skaber trygge parkeringspladser, afsides udeserveringer, renere omgivelser og sikre
informationsarealer med produkter, som holder længe – år ud og år ind.
Opdag hele sortimentet på welandutemiljo.se.
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rev. 1903

GIV ENDELIG LYD FRA DIG!
Vi står stadig fast forankret i Alvesta, i den smålandske muld. Al produktion
sker hos os, uden mellemmænd. Vores udbud omfatter vedligeholdelsesfrie
produkter til forskellige udemiljøer, og de er praktiske og lette at montere.
Opdag hele sortimentet på welandutemiljo.se.

Layout: IndustriReklam AB | Tryk: Hylte Tryck AB

Giv lyd fra dig til os, så fortæller vi om, hvordan vi kan gøre din hverdag
nemmere!

Tel. 43 99 75 55
weland@weland.dk
weland.dk
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