
Til udendørs og indendørs brug.

SPINDELTRAPPER
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Vi er stolte over vores svenske arv, at spare  på  
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,  at hårdt arbejde lønner sig, og med  

tryghed og stabilitet som grundlag skaber vi muligheder  
langt uden for de svenske skove.

SVENSK KVALITET
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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 inno-
vative produkter. Det gør os til en pålidelig samarbejds-
partner 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 hoved-
kontor ligget i Smålandsstenar. 

INNOVATION  
OG PRODUKTION
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SPINDELTRAPPER TIL 
ALLE MILJØER
Vi har et bredt program af spindeltrapper til både 
udendørs og indendørs miljøer. Med sin fleksible 
udformning og moderne arkitektoniske fremtoning 
kan spindeltrappen enten smelte ind i miljøet eller 
være et spændende blikfang. Spindeltrappen er 
desuden pladsbesparende, da den kræver et meget 
lille areal i bunden.

Vores spindeltrapper kan fremstilles med venstre-   
eller højresving og have forskellige antal trin pr. 
omdrejning. Trapperne er som standard varm-
forzinkede og kræver normalt ingen ekstra 

 bærende konstruk tioner. Leverancen består af let 
monterbare dele, som skrues sammen. Der kræves 
ingen svejsning  i forbindelse med monteringen. 
Med lagerførte komponenter kan vi garantere korte 
leveringstider. 

Der findes mere detaljeret teknisk information 
på vores hjemmeside weland.dk, eller alternativt 
 besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål.
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GELÆNDERE
Weland har mange gelændertyper til spindeltrapper. Valget af gelænder afhænger først og  
fremmest af, hvor trappen skal placeres, og om der kommer til at opholde sig børn, hvor spindel- 
trappen skal stå. Bøjle, net, tremme, glas og metalplade er alle til at børnesikre gelændere.
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1. Basis
2. Bøjle

3. Tremme
4. Knæliste

5. Metalplade
6. Net

7. Glas
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Almindeligvis fremstilles vores håndlister af industrielt rustfrit stål i børstet ubehandlet 
 udførelse med en diameter på Ø 42 mm. Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af håndlister i 
træ, her med en diameter på Ø 50 mm. En træhåndliste benyttes først og fremmest som ekstra 
håndliste. Vi kan også udstyre vores spindeltrapper med indvendig håndliste på centrumrøret.

HÅNDLISTE

1. Rustfrit 

2. Lakeret 

3. Ask  

4. Birk  

5. Bøg 

6. Eg
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Welands trappetrin fremstilles oftest i gitterrist eller dørkplade med tåremønster i varmforzinket 
udførelse, men kan også fremstilles i en række andre udførelser. Valget baseres på trappens 
 placering samt smag og behag. Kontakt os gerne for yderligere information om andre udførelser.

TRAPPETRIN & REPOSER



13

1. Gitterrist

2. Dørkplade med tåremønster

3. Hulrist

4. Gråbeton

5. Terrazzobeton

6. Ask

7. Birk

8. Bøg

9. Eg

10. Metalpladetrin til klinker (ex.)

11. Metalplade til tæppe (ex.)



14

KVARTBUR

For at forhindre uvedkommende i at benytte sig af trappen tilbyder vi sikker-
hedsbur eller låge som ekstraudstyr. Sikkerhedsbur fremstilles som standard i 
gitterrist og findes i flere varianter og højder.

SIKKERHEDSBUR & LÅGE

RUND

Sikkerhedsbur, der følger dele af trappestrukturen. 
Højden er 2.250 mm.

Sikkerhedsbur omkring hele spindeltrappen.
Fremstilles i højde 2.245 og 4.000 mm.

TRAPPEBEKLÆDNING

Sikkerhedsbur af f.eks. perforeret plade. 
Fremstilles i valgfri højde.

LÅGE

Der kan monteres låge, hvor trappen   
starter eller slutter.
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TILVALG
For at øge tilgængeligheden og sikkerheden i trappen kan vores spindeltrapper udstyres med 
flere tilvalg som f.eks. håndlister, indvendige håndlister, kontrastmarkering og trappehulsværn.
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Weland spindeltrapper kan udstyres med en eller 
flere ekstra håndlister. De kan sættes i valgfri højde, 
men det er normalt at sætte dem i 900 mm højde. 
Håndlisten kan også forlænges med 300 mm, hvor 
spindeltrappen starter og slutter.

Placeres på første trin i hvert trappeløb og på forkanten 
på reposer. Udførelsen varierer afhængigt af trintype.

EKSTRA HÅNDLISTE

Giver øget sikkerhed, når for eksempel to personer 
mødes. Placeres på centersøjlen.

Fremstilles i flere forskellige varianter. 
Standardhøjde 1.100 mm.

TRAPPEHULSVÆRN

KONTRASTMARKERING

INDVENDIG HÅNDLISTE
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BELYSNING
Med tilvalgt belysning i trappegelænderets håndlister bliver spi-
raltrappen både mere sikker og tryg at anvende, især i dunkle 
og mørke omgivelser. Belysningen bliver også en spændende 
del af trappens design og giver den et mere elegant udtryk.
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PROJEKTERING
Welands spindeltrapper består af fire hovedkomponenter, gelænder, håndliste, trappetrin og 
 reposer. Alle komponenter kan fås i en række forskellige varianter for at passe til netop jeres 
 miljø. Størstedelen  af vores bestanddele er desuden standardiserede og er på lager, hvilket 
 bidrager til hurtige leverancer. Vi fremstiller også kundetilpassede spindeltrapper på bestilling.    
Her har vi samlet information, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.
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OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•  Hvor skal trappen placeres?

•  Hvilken type gelænder ønskes der?  
Findes der krav til børnesikring? 
eller er trappen til et maskinanlæg? 

•  Hvilken type repos og trin ønskes der? 

•  Hvad er aktuelt kravet til fribredde? 
 For eksempel 1000 mm til kontor,  

eller 600 mm til maskinanlæg. 

•  Hvilken type overfladebehandling kræves der? 

•  Skal spindeltrappen have ekstraudstyr?  
For eksempel sikkerhedsbur, låge mm.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•  Anfør, hvor eventuelle vægge, døre og vinduer   
er  placeret. 

•  Kontroller eventuelle krav til børnesikring. 

•  Angiv mål på eventuelle trappehuller. 

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

Kontakt os for yderligere information.



22

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


