
For et trygt & sikkert miljø 

KØRESTOLSRAMPER
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Vores historie begynder i de smålandske skove i et lille smedeværksted på  
35 m2. En fløjmøtrik bliver til, og det er starten på vores rejse op gennem tiden. 
Med talrige innovationer, tålmodighed og en smålandsk stædighed vokser vi, og 

med fokus på bæredygtighed og engagement skabes den virksomhedskultur,  
vi stadig efterlever. Dette er vores historie, men også det, der ligger  

til grund for vores fortsatte fremtid.

MED EN VILJE AF STÅL
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SVENSK  KVALITET
Vores fremtid bygger på et smålandsk fundament af stræbsomhed, målbevidsthed og 
visioner, hvor kvaliteten står helt i centrum. Vi drives af en vilje til at finde nye veje og se det 
mulige i det tilsyneladende umulige. Med kunden i fokus arbejder vi løbende på at forbedre 
og effektivisere vores drift. Vores medarbejderes engagement og kundskaber er de grund
læggende byggesten for et slutprodukt af allerhøjeste kvalitet. 
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SIKRE KØRESTOLSRAMPER LIGE  
MEGET HVOR DU HAR BRUG FOR DEM
Vi fremstiller stabile, sikre og let monterbare køre
stolsramper af højeste kvalitet. De bygger på en 
enkel og robust konstruktion i varmforzinket stål, 
der bidrager til stabilitet og lang holdbarhed.
 
Komplette kørestolsramper med gitterriste ud
formes  efter dine forudsætninger og ønsker.

Sammen med kyndigt personale udvikler og designer   

vi kørestolsramper med højt stillede kvalitetsmål. 
Med Weland som leverandør af kørestolsramper får 
du en engageret partner med bred erfaring og høj 
kompetence.

Der findes mere detaljeret teknisk information 
på vores hjemmeside weland.dk, eller alternativt 
 besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål.
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KØRESTOLSRAMPER
Vores kørestolsramper er udformet til en tryg og sikker passage mellem to forskellige niveauer. 
Forbindelsesleddet består af hældende ramper med en justerbar hældning, maks. 1:20, og  
med en sparkekant. 
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1300 x 1500
1300 x 2000
1300 x 2500
1300 x 3000

1300 x 3500
1300 x 4000
1300 x 4500
1300 x 5000

1300 x 5500
1300 x 6000

STANDARDMÅL

GELÆNDER I BEGGE SIDER

UDEN GELÆNDER & VÆGHÅNDLISTE

VÆGHÅNDLISTE I BEGGE SIDER

GELÆNDER I DEN ENE SIDE,  
VÆGHÅNDLISTE I DEN ANDEN SIDE
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GELÆNDER MED SPARKEKANT

Vores kørestolsramper kan udstyres med komplette reposer/hvileplatforme   
efter behov.  Reposerne anvendes også som hvileplatform eller vendeplatform 
mellem  to ramper. I henhold til gældende regler skal der benyttes hvileplatfor
me, hvis kørestolsrampen har en længde på over 12 meter.

REPOSER

REPOS

Gelænder i lige eller vinklet udførelse inklusive sparkekant. Understøtning inklusive gitterrist.

STØTTEBEN RUNDT

Komplet støttebenssæt af stålrør Ø42 mm. 
Justeringsområde 3501000 mm.

STØTTEBEN FIRKANTET

Komplet støttebenssæt af firkantsrør KKR 60x60x3. 
Justeringsområde 4801600 mm.
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GELÆNDERE & TI LVALG
Weland har to forskellige gelændervarianter til kørestolsramper. Valget af gelænder afhænger 
først og fremmest af, hvor rampen skal placeres, og om der kommer til at opholde sig børn, hvor 
rampen skal stå. For at øge sikkerheden i rampen yderligere kan vi udstyre den mere flere tilvalg.
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For øget tilgængelighed kan kørestolsrampen udstyres 
med forlænget håndliste. Håndlisten kan forlænges 
med 300 mm ved rampens start og slut.

FORLÆNGET HÅNDLISTE

Gelænder Tremme kan udstyres med ekstra håndliste. 
Denne placeres under den almindelige håndliste.

EKSTRA HÅNDLISTE

I de tilfælde, hvor kørestolsrampen placeres op ad en 
væg, kan placeres en væghåndliste på væggen.

VÆGHÅNDLISTE

For at skabe et dekorativt og hyggeligt miljø, kan  man 
udstyre vores kørestolsramper med belysning. Belysning 
fra håndlisten kan også virke som et funktionelt supple 
ment for at sprede lys i utrygge miljøer.

BELYSNING HÅNDLISTE

Gelænder Standard er et gelænder med  balustre c/c 500 
mm. Gelænder Tremme er et børne sikkert gelænder.

GELÆNDER STANDARD & TREMME
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EN BÆREDYGTIG FREMTID
Tryghed og en langsigtet tankegang har styrket vores organisation. Vi investerer i fremtiden,  
både hvad angår produktion og miljø. Disse to faktorer går altid hånd i hånd. Vi tror på en  
bæredygtig, højteknologisk og klimasmart udvikling, som bidrager til en bedre verden for  
kommende generationer. Ønsket om hele tiden at blive bedre og udvikle os er dybt rodfæstet  
i vores natur. Via velovervejede investeringer kontrollerer vi vores egen produktion og styrer  
vi vores grønne fodaftryk for fremtiden.
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EN BÆREDYGTIG FREMTID
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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.
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OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•  Hvad skal rampen benyttes til? 

•  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? 

•  Opfylder kørestolsrampens længde mindstekravet  
på hældningen 1:20? 

•  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  
LEDbelysning.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•  Kontroller, at rampens længde opfylder hældningskravet. 

•  Ud over den lagerførte bredde på 1300 mm tilbydes 
også 1500 mm, som kan leveres med kort leveringstid. 

•  Kontroller eventuelle krav til børnesikring.

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

 
 

Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med råd   
og vejledning ved projektering. Ved bestilling tegnes køre
stolsrampen op, og tegningen sendes derefter til kunden 
med henblik på godkendelse, før den fremstilles.

Kontakt os for yderligere information.



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