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Vores historie begynder i de svenske 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.

WELAND VISER VEJEN
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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.

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. 

INNOVATION OG PRODUKTION
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INDSKUDTE DÆK
- UDNYT PLADSEN MAKSIMALT
Welands indskudte dæk bygges som et selvbærende lag af vores egenproducerede og lette 
Sigmabjælker. Hele konstruktionen skrues sammen må monteringsstedet. Gennemtænkte 
beslag og forstansede huller i Sigmaprofilerne giver en hurtig og enkel montering. 

Vi benytter gennemtænkte og gennemprøvede produkter til vores indskudte dæk som  
gelændersystemer, trapper og låger. Forskellige alternativer til gulvbelægning gør vores  
indskudte dæk til et af markedets mest fleksible indskudte dæk. Alle komponenter til  
Welands indskudte dæk er som standard varmforzinkede, hvilket betyder, at de kan  
bruges både indendørs og udendørs.

Der findes mere detaljeret teknisk information på vores hjemmeside  
weland.dk, eller alternativt besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål.
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GULVE
Gulvbelægningen kan udføres på forskellig vis og med forskellige materialer. Der findes tre  
forskellige modeller at vælge mellem afhængigt af anvendelsesområde og sikkerhedskrav.  
Gitterriste findes i en række forskellige udførelser, maskevidder og mål. Gulvspånpladen giver et 
slidstærkt og rengøringsvenligt gulv, mens letriste er alternativet, hvis man ønsker et tættere stålgulv.
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Gitterrist Gulvspånplade Letriste
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Gelænderet til det indskudte dæk er af typen sektionsgelænder og findes 
i flere udførelser. Hvilket gelænder du har brug for, afhænger af kravene til 
børnesikring, dine formål og i hvilket miljø det indskudte dæk skal bygges.

GELÆNDERE

Tremme

Metalplade

Knæliste

Net Glas
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TILVALG
Weland er en af landets største leverandører af spindeltrapper og ligeløbstrapper i stål. Det 
betyder, at vores erfaring på området garanterer den bedst mulige tilgængelighed, sikkerhed og 
komfort for de indskudte dæk. Vi tilbyder også låger for en sikker løsning til indskudte dæk.

Spindeltrapper

Dobbeltlåge

Ligeløbstrapper

Pallesluse

Se video på  
palleslusens  
funktion
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PROJEKTERING
Det gør det lettere, hvis du som kunde kan vise en enkel skitse med mål og dimensioner,  
der beskriver den ønskede udførelse. Skitsen til det indskudte dæk bør angive, hvor der  
kan placeres støtteben, hvilke sider der kræver gelænder, og om der er behov for en låge 
ved løft til det indskudte dæk. Eventuel punktlast skal angives. Vi hjælper gerne ved spørgs-
mål angående dimensionering, optegning og projektering af indskudte dæk. Her har vi 
samlet information, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•  Hvad skal det indskudte dæk dimensioneres til?  
Gangtrafik, lagerareal, kontor m.m. 

•  Skal der benyttes løftevogn?

•  Hvilke sider støder op mod en væg?  Kan det 
indskudte dæk stages til væggen? 

•  Hvor kan eventuelle krydsstag placeres? 

•  Højdemål til enten underkant eller overkant på det 
indskudte dæk? 

•  Er der behov for låge eller pallesluse til at løfte 
noget op til det indskudte dæk?

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•  Vær tydelig med belastningskravene. Anfør eventuelle 
punktlaster. 

•  Sørg for stagning af det indskudte dæk. Er du usikker, 
så spørg gerne vores erfarne sælgere til råds. 

•  Kontroller eventuelle krav til børnesikring.

•  Sørg for, at frihøjden under det indskudte dæk svarer  
til jeres ønsker.

•  Skal eventuelle gelændere suppleres med låger?

Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med råd og 
vejledning ved projektering. Ved bestilling tegnes det ind-
skudte dæk op, og tegningen sendes derefter til kunden 
med henblik på godkendelse før fremstilling.

Kontakt os for yderligere information.



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

20
22

-0
6 

  |
   

La
yo

ut
: I

nd
us

tr
iR

ek
la

m
 A

B 
  |

   
Tr

yc
k:

 H
yl

te
 T

ry
ck

 A
B


