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Udvid  
gulvarealet med  
indskudte dæk

Weland indskudte dæk
Med Weland indskudte dæk kan du udnytte hele 
lokalets kapacitet til at udvide gulvarealet. En enkel 
og omkostningseffektiv måde at udnytte det  
eksisterende lokales muligheder.

Welands indskudte dæk bygges som et selvbærende 
lag af vores egenproducerede Sigmabjælker, der 
skrues sammen som et byggesæt på monterings-
stedet. Gennemtænkte beslag og forstansede huller 
i de koldformede profiler giver en hurtig og enkel 
montering, helt uden svejsninger.

Gennemtænkt og gennemprøvet gelændersystem, 
trapper og låger samt forskellige alternativer til 
gulvbelægning, gør Weland indskudte plan til et af 
markedets mest fleksible løsninger.

Elkabler, rør til sprinklere etc. kan trækkes igennem 
de eksisterende huller i bjælkesystemet.

Alle komponenter er som standard forzinkede, 
hvilket betyder, at de kan bruges både indendørs 
og udendørs.

Et stort bageri af glutenfrit brød har installeret indskudt dæk, på hvilket man har monteret en afkølingskarrusel. 
Gulvet på det indskudte dæk består af melaminbelagte plader.
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Hurtige leverancer

Welands indskudte dæk er i vid udstrækning 
opbygget af lagerførte komponenter.  
Giv os forudsætninger som f.eks.:

•  Mål (bredde, længde, højde over  
eksisterende gulv, alternativt frihøjde under 
indskudt dæk)

• Ønske til gulvbelægning

• BelastningskravProjektering 
Weland dimensionerer og udarbejder tilbud.  
Ved bestilling tegnes hele det indskudte dæk,  
med gelænder og tilslutninger, af vores erfarne 
konstruktører. Tegning sendes til kunden til  
godkendelse før igangsætning af produktion.

Montering
Weland leverer materiale iht. tegningen, og  
monteringen udføres af kunden alternativt af 
Welands montører. Alle dele skrues sammen  
ved montering. Der kræves ingen svejsninger.

Indskudte dæk, 
udendørs
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Indendørs
Weland indskudte dæk kan 
anvendes i mange forskellige 
miljøer, både indendørs og 
udendørs, i industrimiljøer 
såvel som offentlige miljøer.

Inspirerende miljøer med indskudte dæk
Kirke forvandlet til kunsthal og kontor. Den gamle orgelbalkon blev 
udvidet med et Weland indskudt dæk.

Indskudt dæk i butiks- og lagerlokale. Kunden har selv efterfølgende 
indklædt Sigmabjælkerne for at få et lukket udseende.  
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Indendørs

Sigmabjælker
Weland Sigmabjælker er kold-
formede profiler med lav vægt 
og stor robusthed.

Bjælkerne har stansede huller 
i intervaller på 50 mm, som er 
tilpasset til vores monterings-
beslag og gelændersystem. Det 
betyder, at monteringen foregår, 
helt uden svejsninger. 

Bjælkerne er som standard 
fremstillet af forzinket materiale 
og kan anvendes både inden-
dørs og udendørs uden yderligere 
overfladebehandling.

Bjælkerne fås i 3 forskellige højder 
og varierende godstykkelse af 
hensyn til optimal udnyttelse af 
materialet.

Læs mere om Sigmabjælker på 
www.weland.dk

Indskudte dæk behøver ikke  
nødvendigvis at have gulv, men kan 
som i dette tilfælde fungere som  
ophæng til traversbaner, kabelbakker 
og ventilationsudstyr.
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Gelændere
Vi forsyner indskudte dæk med gelændere,  
sparkelister og låger efter dine behov, og efter det 
miljø, hvor det indskudte dæk monteres.

Gulvbelægning
Gulvbelægningen kan udføres på forskellige måder, 
men som standard anvendes gitterriste eller letriste.

Som alternativ kan vi desuden anvende standard- 
spånplader eller melaminbelagte plader.

Gulv af letriste

Lamineret spånplade Gulv af perforerede letriste type WO2.

Industrigelænder med håndliste og knæliste i rustfrit stål

Børnesikret gelænder. Låger
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Sigma gangbroer
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Sigma gangbroer

Maskerne flugter KUN ved brug af produkterne ”Gangrist H6” eller ”Gangrist N6”, og KUN med samme 
størrelser rist. ALLE andre typer gitterriste ligger i helt vilkårligt zig-zag mønster. 
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Enkeltreol (kun arme i den ene retning) Dobbeltreol (med arme i begge retninger)

Grenreolhøjde:  
Standardhøjder: 2.000, 2.600,  
3.000, 3.600, 4.000, 4.600, 5.000, 5.600, 6.000 mm 
Vi kan endvidere lave kundespecifikke højder  
med inddelinger på 200 mm.

Sektionslængder: 750–2.350 mm,  
inddelinger på 200 mm.

Armlængde:  
500, 750, 1.000, 1.200, 1.500 og 1.800 mm.

Belastning pr. arm:  
250–2.500 kg.

Fodbjælkehøjde:  
200, 300 og 400 mm. Bundet til dimension  
på søjle.

Grenreolens totaldybde:  
800–4.100 mm. Afhængigt af enkelt-  
eller dobbeltreol og armlængde.

Weland grenreoler er designet til fleksibel tilpasning til alle forekommende former for lagerrum. 
I udførelse som enkelt- eller dobbeltreol gør grenreolen lagerrummet til en overskuelig del af virksomhedens 
logistikfunktion, hvor det er nemt at arbejde. Med varierende højde og forskellige længder på sektioner og 
arme kan grenreoler bygges efter de mest forskellige forudsætninger.

Weland grenreoler er både funktionelle og slidstærke. Grenreoler er fremstillet af varmforzinket materiale, 
hvilket gør dem velegnede til brug både udendørs og indendørs. Weland grenreoler opfylder kravene i den 
nordiske standard INSTA 253. Hver grenreol leveres med en udførlig monteringsvejledning.

Grenreoler til alle lagertyper
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Ristehylder og  
skærmtag
Hvis man anbringer gitterriste 
på bærearmene, kan gods af va-
rierende størrelse nemt placeres 
hvor som helst langs grenreolen. 
Dette letter godshåndteringen  
betydeligt og øger sikkerheden  
på arbejdspladsen.

Skærmtag kan nemt monteres på 
grenreolerne, hvis de anvendes 
udendørs.
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Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.

Gitterristprodukter
Gitterriste  |  Kørestolsramper  |  Fastgørelsesbeslag

Indstøbningsrammer  |  Letriste  |  Profilriste  

Trapper og gelændere
Spindeltrapper til flugtvej og industri

Spindeltrapper til villa og kontor 

Ligeløbstrapper  |  Specialtrapper  |  Gelændere  |  Trappetrin

Indskudte dæk og gangbroer
Indskudte dæk  |  Sigmabjælker  |  Gangbroer til industrien

Laserskæring og pladebearbejdning
Laserskæring i plader og rør  |  JUMBO rørlaserskæring

Gas-/plasmaskæring  |  Vandstråleskæring 

Øvrige produkter
Facadestiger  |  Gittermøbler  |  Mærkebrikpresse  |  Strækmetal 

Welands omfattende produktprogram

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

Se mere på www.weland.dk

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


