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Weland forbeholder sig ret til konstruktionsændringer. Eftertryk forbudt.

Weland & Sønner A/S / Rugvænget 32 / 2630 Taastrup
Telefon 43 99 75 55 / E-mail:weland@weland.dk / www.weland.dk
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Velkommen til Weland
Weland AB er en producerende familievirksomhed 
med fabrik og hovedkontor i Smålandsstenar. Siden 
starten i 1947 har Weland AB gennemgået en kraftig 
ekspansion. Selv om virksomheden er blevet større, 
har vi samme målsætning som tidligere

 at være fleksible og give samme service 
til alle vores kunder, store som små.

I Smålandsstenar er vi cirka 250 medarbejdere, og 
vi råder over et produktionsareal på cirka 80.000 m2. 

Et af de første produkter, som Weland fremstillede 
i Smålandsstenar, var vingemøtrikker, men siden 
1960'erne har den pressvejste gitterrist været ryg- 
raden i virksomheden og i forskellige produkter, som 
Weland fremstiller.

I dag fremstilles en lang række forskellige produkter 
som f.eks. gitterriste, kørestolsramper, spindeltrapper 
til udendørs og indendørs brug, ligeløbstrapper,  
gelændere og andet smedearbejde i stål.

Desuden udgør pladebearbejdning med laser- og 
vandskæring, stansning, bukning og maskinbear-
bejdning på lejebasis en betydelig del af vores virk-
somhed i Smålandsstenar.
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Velkommen til Weland

Weland er certificeret i henhold til EN 1090 med 
henblik på CE-mærkning. Weland er certificeret af 
Nordcert i samarbejde med SFK-Certifiering.

CE-mærkningen betyder, at vi har en certificeret 
produktionskontrol, og at vores produkter opfylder 
de krav, som findes i den svenske bekendtgørelse 
om byggeprodukter – Byggproduktförordningen 
(CPR) – og EN 1090 for bærende stålkonstruktioner.

ISO 9001 og 14001
Weland AB er certificeret i henhold til kvalitets- 
styringsstandarden ISO 9001 og miljøstyringsstan-
darden ISO 14001.  
Certificeringen betyder, at virksomheden med jævne 
mellemrum revideres af et eksternt akkrediteret 
certificeringsorgan, som sikrer, at kravene i stan-
darderne opfyldes, og at vi konstant bliver bedre på 
kvalitets- og miljøområdet.

Certifikatet kan downloades fra vores hjemmeside 
www.weland.dk

-mærkede produkter

Her begyndte Weland AB i 1947 med produktion af 
blandt andet vingemøtrikker.

Weland & Sønner A/S er et datterselskab af Weland AB.

Da denne bog omhandler stort set alleWelands  
aktiviteter, vil der forekomme produkter og ydelser, 
der ikke er repræsenteret på det danske marked.  
Ligeledes skal begrebet ”lagerført” opfattes som:  
Kan leveres i løbet af ca. 1 uge!

Produkter der lagerføres i Danmark:

Bestil venligst brochuren ”Lagervarer” – eller down-
load den fra vor hjemmeside: www.weland.dk

www.weland.dk | 43 99 75 55 3



Gitterrist- 
produkter

Gitterrist

Projektering, terminologi, m.m.

Letriste, profilriste

Fastgørelsesbeslag

Indstøbningsrammer 

Kørestolsramper

Se side 6-83

Trapper og 
gelændere

Spindeltrapper til flugtvej og 
industri

Spindeltrapper til villa og 
kontor til indendørsbrug

Ligeløbstrapper

Specialtrapper

Trappetrin og reposer

Gelændere

Se side 84-187
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Indskudte dæk 
og gangbroer

Indskudte dæk

Gangbroer

Se side 188-203

Plade- 
bearbejdning

Automatstansning 

Båndskæring af coils

Bukning

Efterbearbejdning af skære-
flader

Fleroperationsbearbejdning

Konstruktion  

Kontrolmåling

Laserskæring

Materialehåndtering

Plade og rør på lager

Skærende bearbejdning

Stansning, nibling og 
panelbukning

Svejsning

Se side 204-231

Øvrige  
produkter

Facadestiger

Godsmærkning

Grenreoler

Pallereol

Profiler

Påkørselsbeskyttelse

Strækmetal

Udendørsmøbler

Overfladebehandling

Entrémåtter, Kåbe Original

Koncernprodukter

Se side 232-286
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Gitterrist- 
produkter
Gitterrist     s. 8-53

A-riste 37 - 40
Aluminiumsriste 43
Entrériste 25 - 33
Ekstra kraftig A-rist 40
Gitterriste, helformat 34 - 35
Stormaskede riste 36
Gangriste 12 - 17
Skridsikre riste 22 - 24
Køreriste 18 - 21
Miljøriste  44
Projektering, terminologi, m.m. 45 - 53
Rustfrie riste 41 - 42

Letriste, profilriste     s. 54-63

Letriste 55 - 59
Profilriste 60 - 63

Fastgørelsesbeslag     s. 64-71

Clips  68
Fastgørelsesbeslag til profilriste 69
Befæstigelsesskrue til letriste 69
Komplette fastgørelsesbeslag til gitterriste 64 - 67
Separate fastgørelsesbeslag til  
profilriste/profilriste 70 - 71

Indstøbningsrammer     s. 72-75

Indstøbningsrammer, sammensvejsede 74
Indstøbningsramme, letmetal   75
Indstøbningsramme, rustfri 75
Hjørnestykker og længder 73

Kørestolsramper   s. 76-83

Generelle råd for kørestolsramper 82
Gitterristramper  77 - 81
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Gitterrist
Weland fremstiller gitterriste i tre forskellige udførelser, 
pressvejste gitterriste, A-riste og miljøriste. 

Hver udførelse fås i mange dimensioner, forskellige 
maskevidder, materialer og overfladebehandlinger.

Anvendelsesområder 
for gitterriste
Gitterriste har mange anvendelsesområder både 
indendørs og udendørs. Gitterristene har gode 
egenskaber til brug som f.eks. gangriste, køreriste, 
entrériste, hegn, indbrudssikring, kørestolsramper, 
undertag m.m.

Projektering
I forbindelse med projektering af gitterriste bør du 
stille dig selv følgende spørgsmål og tage hensyn til 
dem:

• Bæreevne og belastning af gitterristen

• I hvilket miljø skal gitterristen placeres

• Gennemtrængelighed for genstande,
lys og væsker

• Skal gitterristen være skridsikker

Læs mere om projektering på siderne 45-53.

www.weland.dk | 43 99 75 55
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Tre forskellige gittertyper

Pressvejste gitterriste
Weland pressvejste gitterriste fremstilles efter mod-
standssvejsemetoden. Under højt tryk og samtidig 
høj strømstyrke sammenføjes bærestål og støttestål. 
Materialet ved svejsepunkterne opvarmes og svejses 
sammen uden hjælpemateriale. Med denne metode 
opnås helt slaggefri svejsesamlinger. Zink eller  
maling hæfter derfor godt på disse overflader.

Denne fremstillingsmetode for pressvejste gitterriste  
får en svejsesamling i hver forbindelse mellem 
bære- og støttestål. Dette giver ristene en utrolig god 
robusthed, styrke og høj bæreevne.

Pressvejste gitterriste fremstilles enten i stål eller 
rustfrit stål.

Afslutningsvis varmforzinkes gitterristene i stål af 
hensyn til en optimal rustbeskyttelse.

Pressvejste gitterriste af typen H3, H6 og N6 lager-
føres med henblik på omgående levering.

A-riste
Weland A-riste er den oprindelige gitterristtype. 
A-risten består af flade stænger, som klippes i læng-
der for både bærestål og støttestål. De udstansede
bærestål lægges sammen med støttestålet til et
firkantmønster, og risten forsynes med kantstål på
to sider.

A-riste fremstilles enten i stål, rustfrit stål eller
aluminium. A-riste i aluminium er en meget let rist
med god bæreevne.

Afslutningsvis varmforzinkes gitterristene i stål af 
hensyn til en optimal rustbeskyttelse.

A-riste af typen A22x22 og A33x11 lagerføres med
henblik på omgående levering.

Miljøriste
Weland har udviklet en ny serie gitterriste frem-
stillet af varmforzinket materiale Z 275. Miljøriste 
er beregnet til miljøer, hvor korrosion ikke er noget 
problem. Udførelsen er den samme som den tradi-
tionelle pressvejste gitterrist.

Stålet er varmforzinket allerede ved fremstillingen i 
modsætning til den traditionelle pressvejste gitter-
rist, som varmforzinkes efter fremstillingen. Dette 
forhold medfører mindre energiforbrug ved frem-
stillingen. Effekten af dette er en mindre miljøpå-
virkning og er dermed bedre for miljøet.

Miljøriste har samme bæreevne, robusthed og styrke 
som en traditionel pressvejset gitterrist.

Trods sit tyndere zinklag har miljøgitre en god rust- 
beskyttelse. Det er beregnet til mindre korroderende 
miljø, hvor vejr og vind ikke har den store indvirk-
ning på gitterriste.

Miljøgitre af typen H6 med maskestørrelsen 34 x  
75 mm lagerføres med henblik på omgående levering.

www.weland.dk | 43 99 75 55



Gangriste Side 12-17
Det mest sædvanlige er, at vores kunder bestiller 
lagerførte formatfremstillede gitre, som fås i 3 for-
skellige maskevidder og gitterhøjder.

Hurtige leverancer og intet spild!

Køreriste Side 18-21
Vi lagerfører køreriste i de hyppigst forekommende 
formater til forskellige belastninger. Målspecifikke 
gitre i andre maskevidder og dimensioner fremstilles 
efter ønske. 

Tandede riste Side 22-24
Den tandede overside giver ekstra skridsikkerhed 
og anvendes derfor i miljøer, hvor f.eks. oliespild 
forekommer. 

Entrériste Side 25-33
Der fremstilles entrériste til alle tænkelige entréer, 
fra store indgangspartier i indkøbscentre til den lille 
ejendoms éntre. Disse findes i tre forskellige ud-
førelser, pressvejste entrériste, entrériste type a og 
entrériste type AR1.

Gitterriste, helformat Side 34-35
Vi fremstiller og lagerfører pressvejste gitterriste i 
helformat. Gitterformaterne er 3000 x 1000, 6000 x 
1000 og 8000 x 1000 mm.

Ristene kan desuden leveres tilskåret.

www.weland.dk | 43 99 75 5510



Stormaskede riste Side 36
Stormaskede riste anvendes til en række formål som 
f.eks. beskyttelsesgitre, porte, forskellige former for
indbrudssikring, hegn, undertag, afskærmninger,
espalierer og skiltestandere. Ristene fås i 2 for- 
skellige maskevidder.

A-riste Side 37-40
Weland A-riste, med flade stænger i begge retninger, 
ser ud p samme måde i dag, som da vi begyndte at 
fremstille gitterriste. 

Ekstra kraftig A-kørerist vises på side 40

Rustfrie riste Side 41-42
Rustfrie riste fås i to udførelser. Pressvejste gitter-
riste og A-riste. Rustfrie gitterriste fås i to materiale- 
kvaliteter, EN 1.4301 og EN 1.4404.

Aluminiumsriste Side 43
Weland aluminiumsriste er en let og stabil rist, som 
anvendes i miljøer, hvor der stilles specielle krav. 
Fremstilles i aluminiumskvaliteten EN AW-5754. 

Miljøriste Side 44
Pressvejste gitterriste fremstillet af varmforzinket 
materiale Z 275. Miljøriste er beregnet til miljøer, 
hvor korrosion ikke er noget problem. Miljøriste H6 
fås til omgående levering.

www.weland.dk | 43 99 75 55 11
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Tungt
En gitterristmåtte på 3 eller 6 meters 
længde er så tung, at én person ikke kan 
bære den. Allerede her øges omkostnin-
gerne til håndtering af dette alternativ.

Kapning
Risten skal skæres til i den rette størrelse, 
hvilket tager tid. Der kræves stor nøjag-
tighed af montøren for at opnå lige og 
flotte snit. Desuden bliver enderne farligt 
skarpe og uden varmforzinkning, så mis-
farvning på grund af rust kan opstå efter-
hånden.

Spild
Ud over tidsforbruget til at håndtere rå- 
materialet og tilskæringen tilkommer  
spildet, som sandsynligvis ikke kan an- 
vendes, men skal kasseres.

Køb i stedet formatfremstillede riste, 
og spar både tid, penge og ressourcer!

Den vanskelige metode: gitterrist til tilpasning 
ved montering

www.weland.dk | 43 99 75 55
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Den nemme metode: formatfremstillede riste

Nem bestilling
Welands formatfremstillede riste lagerføres 
i længder fra 300 til 2000 mm i intervaller 
på 1 cm. 

Yderligere information finder du på vores 
hjemmeside www.weland.dk

Enkel håndtering
I de allerfleste tilfælde bliver vægten ikke 
større, end at én person meget nemt kan 
håndtere gitrene. Da alle gitre er forsynet 
med kantstang hele vejen rundt, opstår 
der ikke nogen skarpe kanter, som mon- 
tøren kan komme til skade på.

Bedre rustbeskyttelse
Formatfremstillede gitre varmforzinkes, 
efter at kantstængerne er blevet svejset 
på. Det betyder, at rustbeskyttelsen er lige 
god over hele risten.

GitterlængdeGitter- 
bredde
1000 mm

www.weland.dk | 43 99 75 55



Gangriste H3 

Pressvejste gitterriste af typen H3 er den mest sædvanlige gitter-
rist, som sælges fra lager. 

Gangriste H3 fås i to lagerførte højder, og hver højde fås i man-
ge lagerførte formater, som kan leveres omgående fra vores lager. 

Gangriste kan anvendes i de fleste miljøer.

Ristehøjde 25 mm = Tilladt spændvidde 1000 mm

Ristehøjde 30 mm = Tilladt spændvidde 1300 mm

Længde x bredde Længde x bredde Længde x bredde 

300 x 1000* 700 x 1000* 1100 x 1000*

310 x 1000 710 x 1000 1110 x 1000

320 x 1000 720 x 1000 1120 x 1000

330 x 1000 730 x 1000 1130 x 1000

340 x 1000 740 x 1000 1140 x 1000

350 x 1000 750 x 1000 1150 x 1000

360 x 1000 760 x 1000 1160 x 1000

370 x 1000 770 x 1000 1170 x 1000

380 x 1000 780 x 1000 1180 x 1000

390 x 1000 790 x 1000 1190 x 1000

400 x 1000* 800 x 1000* 1200 x 1000*

410 x 1000 810 x 1000 1210 x 1000

420 x 1000 820 x 1000 1220 x 1000

430 x 1000 830 x 1000 1230 x 1000

440 x 1000 840 x 1000 1240 x 1000

450 x 1000 850 x 1000 1250 x 1000

460 x 1000 860 x 1000 1260 x 1000

470 x 1000 870 x 1000 1270 x 1000

480 x 1000 880 x 1000 1280 x 1000

490 x 1000 890 x 1000 1290 x 1000

500 x 1000* 900 x 1000* 1300 x 1000*

510 x 1000 910 x 1000 1310 x 1000

520 x 1000 920 x 1000 1320 x 1000

530 x 1000 930 x 1000 1330 x 1000

540 x 1000 940 x 1000 1340 x 1000

550 x 1000 950 x 1000 1350 x 1000

560 x 1000 960 x 1000 1360 x 1000

570 x 1000 970 x 1000 1370 x 1000

580 x 1000 980 x 1000 1380 x 1000

590 x 1000 990 x 1000 1390 x 1000

600 x 1000* 1000 x 1000* 1400 x 1000

610 x 1000 1010 x 1000 1410 x 1000

620 x 1000 1020 x 1000 1420 x 1000

630 x 1000 1030 x 1000 1430 x 1000

640 x 1000 1040 x 1000 1440 x 1000

650 x 1000 1050 x 1000 1450 x 1000

660 x 1000 1060 x 1000 1460 x 1000

670 x 1000 1070 x 1000 1470 x 1000

680 x 1000 1080 x 1000 1480 x 1000

690 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000

1500 x 1000

1600 x 1000

1700 x 1000

1800 x 1000

1900 x 1000

2000 x 1000

Lagerførte formater af gangriste H3
Maskevidde c/c 34 x 37 mm 
Ristehøjde: 25 og 30 mm 
Alle gangriste med kantstang 25 x 2 mm 
Varmforzinkede.

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75Ø 35 mm

* = på lager i Danmark

Andre = lagerført på fabrik, Sverige.
Lev.tid: ca. 1 uge.

(Fra fabrik i 3 mm gods er tilladt spændvidde 1200 mm og 1500 mm)

www.weland.dk | 43 99 75 5514



Gangriste H6  
– lidt lettere gitterriste
Pressvejste gitterriste af typen H6 er en rist med samme bære-
evne som H3, men med noget længere afstand mellem støtte-
stålsstængerne. Derfor er H6 gangristene lidt lettere.

Gangriste H6 fås i tre lagerførte højder, og hver højde fås i 
mange lagerførte formater, som kan leveres omgående fra vores 
lager. 

Ristehøjde 25 mm = Tilladt spændvidde 1200 mm

Ristehøjde 30 mm = Tilladt spændvidde 1500 mm 

Ristehøjde 40 mm = Tilladt spændvidde 2000 mm

Lagerførte formater af gangriste H6
Maskevidde c/c 34 x 75 mm 
Ristehøjde: 25, 30 og 40 mm 
Alle gangriste med kantstang 25 x 2 mm 
Varmforzinkede.

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

Længde x bredde Længde x bredde Længde x bredde 

300 x 1000 700 x 1000 1100 x 1000

310 x 1000 710 x 1000 1110 x 1000

320 x 1000 720 x 1000 1120 x 1000

330 x 1000 730 x 1000 1130 x 1000

340 x 1000 740 x 1000 1140 x 1000

350 x 1000 750 x 1000 1150 x 1000

360 x 1000 760 x 1000 1160 x 1000

370 x 1000 770 x 1000 1170 x 1000

380 x 1000 780 x 1000 1180 x 1000

390 x 1000 790 x 1000 1190 x 1000

400 x 1000 800 x 1000 1200 x 1000

410 x 1000 810 x 1000 1210 x 1000

420 x 1000 820 x 1000 1220 x 1000

430 x 1000 830 x 1000 1230 x 1000

440 x 1000 840 x 1000 1240 x 1000

450 x 1000 850 x 1000 1250 x 1000

460 x 1000 860 x 1000 1260 x 1000

470 x 1000 870 x 1000 1270 x 1000

480 x 1000 880 x 1000 1280 x 1000

490 x 1000 890 x 1000 1290 x 1000

500 x 1000 900 x 1000 1300 x 1000

510 x 1000 910 x 1000 1310 x 1000

520 x 1000 920 x 1000 1320 x 1000

530 x 1000 930 x 1000 1330 x 1000

540 x 1000 940 x 1000 1340 x 1000

550 x 1000 950 x 1000 1350 x 1000

560 x 1000 960 x 1000 1360 x 1000

570 x 1000 970 x 1000 1370 x 1000

580 x 1000 980 x 1000 1380 x 1000

590 x 1000 990 x 1000 1390 x 1000

600 x 1000 1000 x 1000 1400 x 1000

610 x 1000 1010 x 1000 1410 x 1000

620 x 1000 1020 x 1000 1420 x 1000

630 x 1000 1030 x 1000 1430 x 1000

640 x 1000 1040 x 1000 1440 x 1000

650 x 1000 1050 x 1000 1450 x 1000

660 x 1000 1060 x 1000 1460 x 1000

670 x 1000 1070 x 1000 1470 x 1000

680 x 1000 1080 x 1000 1480 x 1000

690 x 1000 1090 x 1000 1490 x 1000

1500 x 1000

1600 x 1000

1700 x 1000

1800 x 1000

1900 x 1000

2000 x 1000
Lagerført på fabrik, Sverige.
Lev.tid: ca. 1 uge.

Ø 35 mm

www.weland.dk | 43 99 75 55 15



Ø 20 mm

Gangriste N6 
- tættere maske til specielle krav
Pressvejst gitterrist type N6 er et gangriste, som opfylder Dansk Standard DS/EN ISO 14122-2. Et krav, som 
opfyldes, er, at en kugle med en diameter på 20 mm ikke skal kunne falde igennem gangristet.

Gangriste N6 fås i to lagerførte højder, og hver højde fås i mange lagerførte formater, som kan leveres om- 
gående fra vores lager. 

Ristehøjde 25 mm = Tilladt spændvidde 1300 mm

Ristehøjde 30 mm = Tilladt spændvidde 1600 mm

Længde x bredde Længde x bredde Længde x bredde 

500 x 1000 900 x 1000 1290 x 500
590 x 1000 990 x 1000 1290 x 883
600 x 1000 1000 x 1000 1290 x 1000

690 x 1000 1090 x 1000 1300 x 1000

700 x 1000 1100 x 1000 1400 x 1000

790 x 1000 1100 x 1100 1500 x 500

800 x 1000 1190 x 1000 1500 x 1000

890 x 500 1200 x 1000

890 x 883

890 x 1000

Lagerførte formater af gangriste N6
Maskevidde c/c 17 x 75 mm 
Ristehøjde: 25 og 30 mm 
Alle gangriste med kantstang 25 x 2 mm 
Varmforzinkede.

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

Bærestålshøjde 25 mm

Bærestålshøjde 30 mm

Længde x bredde Længde x bredde Længde x bredde 

500 x 1000 1000 x 1000 1500 x 1000
600 x 1000 1100 x 1000 1600 x 1000
700 x 1000 1200 x 1000 1700 x 1000

800 x 1000 1300 x 1000

900 x 1000 1400 x 1000

www.weland.dk | 43 99 75 5516
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Køreriste

Lagerført kørerist
Vi lagerfører køreriste i de hyp-
pigst forekommende formater til 
forskellige belastninger. Se lager-
førte formater i tabellen. 

Lagerførte køreriste fås til om- 
gående levering. For dig betyder  
det enkel projektering og let 
håndtering af gitterriste.

H3 køreriste fås i bærestålshøjder 
fra 35 til 80 mm for at opfylde 
dine belastningsbehov. 

Køreriste fås i to ristebredder, 
700 og 1000 mm med varierende 
ristelængder. Maskevidden er  
c/c 33 x 37 mm (H3).

Alle lagerførte køreriste er  
forsynet med kantstål, og hele 
gitterristen har varmforzinket 
overflade.

Køreriste af typen H3 kan  
desuden bestilles efter mål  
(bestillingsvare) for at opfylde 
specielle specifikationer og krav.

Ekstra kraftig A-rist kan også 
være et godt alternativ til den 
pressvejste kørerist. Denne rist 
kan klare meget høje punktlaster. 
Kan fremstilles til alle fore- 
kommende laster. 
Se side 40.

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

www.weland.dk | 43 99 75 5518



Den vanskelige metode: gitter-
rist til tilpasning ved montering

Den nemme metode:  
formatfremstillede riste
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Maks. tilladt spændvidde for køreriste
Tabellerne nedenfor viser eksempler på forskellige belastningstilfælde 
med køretøjer.

De angivne værdier er beregnet i henhold til EUROCODE.

Trykfladens størrelse og køreretningen er  
afgørende for valg af gittertype og dimension.

Welands projekteringskontor hjælper dig gerne,  
hvis du har brug for råd eller har spørgsmål  
vedrørende dimensionering.

Bemærk, at for tungere lastbiler findes der to  
tabeller alt efter køreretningen  
(se illustrationen til højre).

Trucktrafik
Truck med homogene dæk. 
Belastningsareal: 200 x 200 mm

Trucktrafik
Truck med luftgummihjul. 
Belastningsareal: 200 x 200 mm

Person- og varebiler maks. 3,5 ton
Belastning: 10 kN/hjul 
Belastningsareal: 100 x 100 mm

Lastbiler, akseltryk maks. 11,5 ton
Last: 57,5 kN/hjul 
Lastareal: 500 x 200 mm

Køretøjer med en totalvægt på mellem 3 og 16 ton
Beregningsværdi: 45 kN 
Belastningsareal: 200 x 200 mm

Ristelængde

A
Køreretning langs 
med bærestålet.

B
Køreretning, vinkelret 

på bærestålet.

Lysmål/ 
spændvidde

Maskevidde  
c/c 33 x 37 mm

Truck- 
klasse

Truckens  
nettovægt

(ton)

Løfte- 
kapacitet  

(ton)

Hjul- 
tryk  
kN 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

FL1 2,1 1,0 18 Gitter nr. 1 3 5 8 11 14 17 19 22 24

FL2 3,1 1,5 28 Gitter nr. 2 4 6 8 11 14 18 19 23 25

FL3 4,4 2,5 44 Gitter nr. 4 6 9 12 16 16 21 23 25

FL4 6,0 4,0 63 Gitter nr. 7 10 13

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Gitter nr. 2 4 6 8 11 14 17 19 22 24

Truck- 
klasse

Truckens  
nettovægt

(ton)

Løfte- 
kapacitet  

(ton)

Hjul- 
tryk  
kN 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

FL1 2,1 1,0 26 Gitter nr. 2 4 6 8 11 14 18 19 23 25

FL2 3,1 1,5 40 Gitter nr. 2 4 6 8 12 15 18 20 23 25

FL3 4,4 2,5 63 Gitter nr. 7 10 13

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200

Køreretning A. Langs med bærestål. Gitter nr. 2 4 6 9 12 15 18 20 23 25

Køreretning B. Vinkelret på bærestål. Gitter nr. 2 4 7 10 13

400 500 600 700 800 900 1000 1100

Gitter nr. 4 6 9 12 16 18 21 23

Lysmål (mm) 

Lysmål (mm) 

Lysmål (mm) 

Lysmål (mm) 

Lysmål (mm) 
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Eksempel på, hvordan 
du læser tabellerne
Behovet er en rist, som kan klare 
tungere lastbiler og et lysmål på 
600 mm.

Køreretningen skal være langs 
med bærestålet.

Se tabellen side 20. Tungere 
lastbiler. Find lysmål på 600 mm 
og køreretning A.

Du vil da se, at rist nr. 9 anbefales.

Find rist nr. 9 i nedenstående  
tabel, som indeholder oplysninger 
om betegnelse, ristformat og mål 
for egnet indstøbningsramme.

Standardrist 
nr.

Lysmål
(lysning) 

(mm)
Ristetype

Risteformat 
Spænd x bredde x højde 

      (mm)
Art.-nr.

(P)
(T)
(L)

Vægt
(kg/stk.)

Indstøbningsramme 
(mm)

1 300 H3 35/3 360 x 1000 x 35 3530361001 P 12,1 L-40 x 40 x 3

2 300 H3 50/3 390 x 1000 x 50 5030391001 PTL 18,0 L-55 x 55 x 3

3 400 H3 40/3 470 x 1000 x 40 4030471001 P 17,4 L-45 x 45 x 3

4 400 H3 50/4 490 x 1000 x 50 5040491001 PTL 30,3 L-55 x 55 x 3

5 500 H3 45/3 580 x 1000 x 45 4530581001 P 23,0 L-50 x 50 x 3

6 500 H3 50/4 590 x 1000 x 50 5040591001 PTL 36,0 L-55 x 55 x 3

7 500 H3 60/4 615 x 1000 x 60 60406151001 PTL 44,0 L-65 x 65 x 3

8 600 H3 50/4 690 x 1000 x 50 5040691001 P 41,7 L-55 x 55 x 3

9 600 H3 60/4 715 x 1000 x 60 60407151001 PTL 50,7 L-65 x 65 x 3

10 600 H3 70/4 735 x 700 x 70 70407350701 PTL 42,9 L-75 x 75 x 3

11 700 H3 50/4 790 x 1000 x 50 5040791001 P 47,4 L-55 x 55 x 3

12 700 H3 60/4 815 x 1000 x 60 60408151001 PT 57,4 L-65 x 65 x 3

13 700 H3 80/4 850 x 700 x 80 8040850701 PTL 55,5 L-85 x 85 x 3

14 800 H3 50/4 890 x 1000 x 50 5040891001 P 53,1 L-55 x 55 x 3

15 800 H3 60/4 915 x 1000 x 60 60409151001 P 64,1 L-65 x 65 x 3

16 800 H3 70/4 935 x 700 x 70 70409350701 PTL 53,7 L-75 x 75 x 3

17 900 H3 50/4 990 x 1000 x 50 5040991001 P 58,8 L-55 x 55 x 3

18 900 H3 80/4 1054 x 700 x 80 80410540701 PTL 67,9 L-85 x 85 x 3

19 1000 H3 60/4 1114 x 1000 x 60 60411141001 P 77,5 L-65 x 65 x 3

20 1000 H3 70/4 1135 x 700 x 70 70411350701 PT 64,5 L-75 x 75 x 3

21 1000 H3 80/4 1150 x 700 x 80 8041150701 PTL 73,8 L-85 x 85 x 3

22 1100 H3 60/4 1215 x 1000 x 60 60412151001 P 84,2 L-65 x 65 x 3

23 1100 H3 80/4 1250 x 700 x 80 80412500701 PT 79,9 L-85 x 85 x 3

24 1200 H3 60/4 1315 x 1000 x 60 60413151001 P 90,9 L-65 x 65 x 3

25 1200 H3 80/4 1350 x 700 x 80 80413500701 PT 86,0 L-85 x 85 x 3

Vedrørende oplysninger om belastningsværdier henvises til Welands hjemmeside 
www.weland.dk eller vores salgsafdeling!
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Gælder uanset kørselsretning:
(P)erson- og varebil 10 kN / 100x100 mm
(T)ruck 37,5 kN / 200x200 mm
(L)astbil 57,5 kN / 500x200 mm
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H4-T
Maskevidde  

A x B 
(mm)

Bærestål 
C 

(mm)

Art.-nr.
ubeh.

Vægt 
ubeh. 

(kg/m2)

Vægt 
FZV 

(kg/m2)

25/2 33 x 50 25 HS04252 14,6 15,7

25/3 33 x 50 25 HS04253 20,6 21,6

30/3 33 x 50 30 HS04303 24,1 25,3

35/3 33 x 50 35 HS04353 27,6 29,0

40/3 33 x 50 40 HS04403 31,2 32,7

N9-T
Maskevidde  

A x B 
(mm)

Bærestål 
C 

(mm)

Art.-nr.
ubeh.

Vægt 
ubeh. 

(kg/m2)

Vægt 
FZV 

(kg/m2)

25/3 17 x 100 25 NS09253 37,1 39,0

30/3 17 x 100 30 NS09303 44,0 46,2

Tandede riste 

Tandet udførelse 
Vi fremstiller pressvejste gitterriste, som har en 
tandet overside. Den tandede overside på gitter- 
risten gør den ekstra skridsikker i miljøer, hvor der 
f.eks. forekommer oliespild.

Den tandede gitterrist HN9-T og JN9-T, fås desuden 
med rundstænger. Hvert andet bærestål er blevet 
erstattet af en rundstang. Vægten holdes nede, og 
kravet om en maks. maskeviddeåbning på 15 mm 
tilgodeses. Disse riste er specielt udviklet til offshore- 
industrien.

Tandede riste fås i bærestålshøjder fra 25 til 50 mm 
for at opfylde dine belastningsbehov. 

Tandede riste bestilles efter mål (bestillingsvare) 
for at opfylde dine særlige specifikationer, krav og 
ønsker. 

Tandet rist type H4-T
H4-T fremstilles af pressvejset gitterist med en  
maskevidde på c/c 33 x 50 mm. De lagerførte bære-
stålshøjder er 25, 30, 35 og 40 mm. Standardbredden 
er 1000 mm. 

H4-T fremstilles desuden i andre bærestålshøjder 
og er bestillingsvare.

Tandet rist type N9-T
N9-T fremstilles af pressvejset gitterist med en 
maskevidde på c/c 17 x 100 mm. De lagerførte bæ-
restålshøjder er 25 og 30 mm. Standardbredden er 
1000 mm. 

N9-T fremstilles desuden i andre bærestålshøjder 
og er bestillingsvare.

Tandet rist type H9-T
H9-T fremstilles af pressvejset gitterist med en  
maskevidde på c/c 33 x 100 mm. De lagerførte bære-
stålshøjder er 25 og 30 mm. 

H9-T fremstilles desuden i andre bærestålshøjder 
og er bestillingsvare.

H9-T
Maskevidde  

A x B 
(mm)

Bærestål 
C 

(mm)

Art.-nr.
ubeh.

Vægt 
ubeh. 

(kg/m2)

Vægt 
FZV 

(kg/m2)

25/3 33 x 100 25 HS09253 20,1 21,2

A

B

C

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75
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Tandet rist type HN9-T
HN9-T fremstilles af pressvejst gitterrist med en 
maskevidde på c/c 35 x 100 mm (AxB), maskeåb-
ningen er 13 x 92 mm (DxE). Hvert andet bærestål 
er blevet erstattet af en rundstang. Vægten holdes 
nede, og kravet om en maks. maskeviddeåbning på 
15 mm tilgodeses. Den lagerførte bærestålshøjde er 
25 mm. 

HN9-T fremstilles desuden i andre bærestålshøjder 
og er bestillingsvare.

Tandet rist type JN9-T
JN9-T fremstilles af pressvejst gitterrist med en 
maskevidde på c/c 41 x 100 mm (AxB), maskeåb-
ningen er 15 x 92 mm (DxE). Hvert andet bærestål 
er blevet erstattet af en rundstang. Vægten holdes 
nede, og kravet om en maks. maskeviddeåbning på 
15 mm tilgodeses. De lagerførte bærestålshøjder er 
25, 30, 35 og 50 mm.  

JN9-T fremstilles desuden i andre bærestålshøjder 
og er bestillingsvare.

JN9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art.-nr.
ubeh.

Vægt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vægt  
FZV  

(kg/m2)

25/5 41 x 100 25 JNS09255 33,7 35,4

30/5 41 x 100 30 JNS09305 38,5 40,4

35/5 41 x 100 35 JNS09355 43,3 45,4

50/5 41 x 100 50 JNS09505 57,6 60,5

HN9-T
Maskevidde  

A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Art.-nr.
ubeh.

Vægt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vægt  
FZV  

(kg/m2)

25/3 35 x 100 25 HNS09253 23,3 24,5

A A

B B
E E

C C

D D
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Entrériste 

Lagerførte og måltilpassede entrériste
Weland fremstiller entrériste til alle tænkelige entréer, fra store indgangspartier i indkøbscentre til den lille 
ejendoms éntre. 

Entrériste fremstilles i tre forskellige udførelser: pressvejste entrériste, entrériste type A og entrériste type 
AR1.

Entrériste, som lagerføres galler med henblik på omgående levering. For dig betyder det enkel projektering 
og let håndtering. Weland fremstiller også måltilpassede entrériste for at opfylde dine ønsker.
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Entrériste, pressvejste
Pressvejste entrériste har samme konstruktion som den sædvanlige 
pressvejste gitterrist. Det, som skiller ristene, er, at entrériste har en 
tættere maskevidde (se tabel). 

Weland pressvejste gitterriste af typen B9, N6 og N9 er tre udførelser, 
som anvendes.

Ristene findes i højder fra 20 til 50 mm. 

Ristene leveres som standard i varmforzinket udførelse.

Entrériste type B9, N6 og N9
B9, N6 og N9 er bestillingsvarer og fremstilles i de mål, du ønsker.  
Entréristene forsynes med kantstål i samme højde som bærestålet.  

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

Type Bærestålshøjde 
(mm)

Maskevidde 
c/c (mm)

Maks. spænd- 
vidde (mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/m2)

B9 20 12 x 100 1400 BD092031 41,7

B9 25 12 x 100 1600 BD092531 51,5

N6 20 17 x 75 1000 ND062021 20,3

N6 25 17 x 75 1400 ND062521 25,1

N6 30 17 x 75 1600 ND063021 29,8

N9 20 16 x 100 1200 ND092031 29,7

N9 25 16 x 100 1600 ND092531 36,7

N9 30 16 x 100 1800 ND093031 43,7

N9 35 16 x 100 2200 ND093531 53,5

N9 40 16 x 100 2400 ND094031 60,7

N9 50 16 x 100 ND095031 75,0
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Rustfrie entrériste
Visse maskevidder og bæreståls- 
højder kan desuden fremstilles i 
rustfrit stål.
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Entrériste type A 
Entrériste af typen A22x22 og A33x11 lagerføres med 
henblik på omgående levering. Ud over de lagerførte 
entrériste kan Weland fremstille entrériste af typen 
A efter dine behov og ønsker.

A22x22 og A33x11 passer i alle entréer, hvor man vil 
have en næsten vedligeholdelsesfri funktion til op-
samling af snavset i en dybere forsænkning.

Entréristen er opbygget af flade stænger i begge  
retninger. Maskevidderne, som anvendes, er c/c 22 x 
22 og 33 x 11 mm med en ristehøjde på 25 mm.

Varmforzinket udførelse.

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75
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Lagerført type A22x22
Lagerføres i flere størrelser og  
kan desuden bestilles efter mål.
Maskevidde c/c 22 x 22 mm. 
Højde 25 mm. 
Kantstang 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

300 x 600 AD222225203060 5,5

400 x 600 AD222225204060 7,1

400 x 700 AD222225204070 8,2

500 x 700 AD222225205070 10,1

500 x 800 AD222225205080 11,5

500 x 900 AD222225205090 12,9

500 x 1000 AD222225205100 14,4

600 x 800 AD222225206080 13,6

600 x 900 AD222225206090 15,3

600 x 1000 AD222225206100 17,0

600 x 1200 AD222225206120 20,4

700 x 900 AD222225207090 17,7

700 x 1000 AD222225207100 19,6

700 x 1200 AD222225207120 23,5

800 x 1000 AD222225208100 22,2

800 x 1200 AD222225208120 26,7

1000 x 1000 AD222225210100 27,5

1000 x 1200 AD222225210120 33,0

Lagerført type A33x11
Lagerføres i flere størrelser og  
kan desuden bestilles efter mål.
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Højde 25 mm. 
Kantstang 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

300 x 600 AD331125203060 5,7

400 x 600 AD331125204060 7,4

400 x 700 AD331125204070 8,6

500 x 700 AD331125205070 10,5

500 x 800 AD331125205080 12,0

500 x 900 AD331125205090 13,5

500 x 1000 AD331125205100 15,0

600 x 800 AD331125206080 14,2

600 x 900 AD331125206090 16,0

600 x 1000 AD331125206100 17,8

600 x 1200 AD331125206120 21,3

700 x 900 AD331125207090 18,5

700 x 1000 AD331125207100 20,5

700 x 1200 AD331125207120 24,6

800 x 1000 AD331125208100 23,3

800 x 1200 AD331125208120 27,9

1000 x 1000 AD331125210100 29,8

1000 x 1200 AD331125210120 34,5

Lagerført type A33x11  
Tandet
Lagerføres i flere størrelser og kan  
desuden bestilles efter mål.
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Højde 25 mm. 
Kantstang 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

700 x 1000 AT331125207100 16,5

800 x 1000 AT331125208100 19,3

1000 x 1000 AT331125210100 26,3

1000 x 1200 AT331125210120 28,0
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AR1-25 - med skrabeliste
Entrérist med skrabeliste af stansede stålprofiler.  
Lagerføres i flere størrelser og kan desuden  
bestilles efter mål.
Maskevidde 43 x 5 mm (fri åbning) 
Bærestål 25 x 3 mm 
Kantstang 25 x 3 mm 
Rundstang Ø 4 mm

AR1-25 - med gummiliste
Entrériste med riflet gummiliste.  
Lagerføres i flere størrelser og kan desuden  
bestilles efter mål.
Maskevidde 43 x 5 mm (fri åbning) 
Bærestål 25 x 3 mm 
Kantstang 25 x 3 mm 
Rundstang Ø 4 mm

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

490 x 790 AR0125349791 8,5

490 x 990 AR0125349991 10,7

590 x 790 AR0125359791 10,3

590 x 990 AR0125359991 12,9

790 x 990 AR0125379991 17,2

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

490 x 790 AR0125349792 9,3

490 x 990 AR0125349992 11,6

590 x 790 AR0125359792 11,2

590 x 990 AR0125359992 14,0

790 x 990 AR0125379992 18,8

Entrériste type AR1
Selvbærende entrériste i varmforzinket stål. Passer 
i alle entréer, hvor man vil have en næsten vedlige-
holdelsesfri funktion til opsamling af snavset i en 
dybere forsænkning.

Entréristen er opbygget af 3 mm flade stænger i 
begge retninger og forsynet med Ø 4 mm rund-
stænger, som giver et fintmasket mønster, maske-
vidde - se den relevante tabel. 

AR1-risten lagerføres i 2 forskellige udførelser i 
henhold til tabellerne. Riste med skrabeliste og 
gummiliste kan desuden bestilles efter mål.

Varmforzinket udførelse.
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Entrériste med 
justerbare ben
Entrériste af typen A33x11 er opbygget af flade 
stænger i begge retninger og er forsynet med kant-
stål med en dybde på 50 mm hele vejen rundt. 

Leveres med eller uden justerbare ben, som fås i to 
længder.

Varmforzinket udførelse.

Lagerførte entrériste med justerbare ben
Inklusive 4 stk. justerbare ben. Benhøjder 110 til 160 og 135 til 
210 mm. 
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. 
Højde 25 mm. 
Kantstang 50 x 5 mm.

Lagerførte entrériste uden justerbare ben

Lagerførte justerbare ben 

Benhøjde 
(mm)

Størrelse 
(mm) Art.-nr. Vægt 

(kg/stk.)

110-160 500 x 1000 167A0501011 23,2

135-210 500 x 1000 167A0501021 23,8

110-160 700 x 1000 167A0701011 29,2

135-210 700 x 1000 167A0701021 29,8

110-160 1000 x 1000 167A1001011 40,2

135-210 1000 x 1000 167A1001021 40,8

Beskrivelse Benhøjde 
(mm) Art.-nr. Vægt 

(kg/stk.)

Til hjørnemontering 110-160 165111611 0,81

Til hjørnemontering 135-210 165132111 0,95

Til sidemontering 110-160 165111621 0,70

Til sidemontering 135-210 165132121 0,87

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

500 x 1000 167A0501001 20,0

700 x 1000 167A0701001 26,0

1000 x 1000 167A1001001 37,0

Entrériste med  
kantstang af L-profil
Entréristen er fremstillet af pressvejst gitterrist 
(N6) med kantstål af L-profil. Profilen har dimen-
sionen 35 x 20 x 3 mm. Entréristen fås i lagerførte 
størrelser som nævnt nedenfor.  
Varmforzinket udførelse.

Til entrériste fås passende 
indstøbningsramme af  
L-stål (40 x 20 mm)
med indstøbningsankre.
Varmforzinket udførelse.

Lagerførte entrériste af typen N6
Maskevidde c/c 17 x 75 mm. 
Højde 20 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

500 x 315 1670503221 5,4

600 x 315 1670603221 6,3

700 x 315 1670703221 7,2

1000 x 486 1671004861 14,8

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75
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Fodskraber med tre børster

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Uspecificerede riste 11239 8,8

Fodskraber
En robust fodskraber de steder, hvor du har brug 
for at lette rengøringen af sko for snavs. Velegnet til  
brug ved f.eks. idrætsanlæg, golfklubber, stalde m.m. 

Fodskraberen har tre børster, som er monteret på 
en gitterrist.  

Varmforzinket udførelse.

Entrémåtter med 
gummilameller
Weland lagerfører desuden Kåbe Originalmåtter. 

Kåbe Originalmåtter er et utrolig godt supplement 
til entrériste fra Weland. Ved at kombinere  
produkterne kan du opnå en effektiv  
løsning over for snavs fra gaden.

Se mere om Kåbe Originalmåtter  
på siderne 274-277.
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Gitterrist 
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Gods- 
tykkelse, 
bærestål 

(mm)

Gitterformat 
Længde x bredde

(mm)

Kant- 
stang 
(mm)

Art.-nr.
Vægt 
FZV 

(kg/stk.)

H3 25/3 34 x 37 25 3 3000 x 1000 25 x 2 2533001001 63,9

H3 30/3 34 x 37 30 3 3000 x 1000 25 x 2 3033001001 74,8

H3 40/3 34 x 37 40 3 3000 x 1000 25 x 2 4023001001 101,4

H3 25/3 34 x 37 25 3 6000 x 1000 uden 2536001001 126,0

H3 30/3 34 x 37 30 3 6000 x 1000 uden 3036001001 145,0

H3 40/3 34 x 37 40 3 6000 x 1000 uden 4026001001 198,0

H6 25/3 33 x 75 25 3 3000 x 1000 uden HD06312531 66,0

H6 30/3 33 x 75 30 3 3000 x 1000 uden HD06313031 75,0

H6 25/3 33 x 75 25 3 6000 x 1000 uden HD06612531 132,0

H6 30/3 33 x 75 30 3 6000 x 1000 uden HD06613031 146,0

H6 35/3 33 x 75 35 3 6000 x 1000 uden HD06613531 174,0

H6 40/3 33 x 75 40 3 6000 x 1000 uden HD06614031 198,0

N6 25/2 17 x 75 25 2 6000 x 1000 uden N2526001001 150,0

N6 30/2 17 x 75 30 2 6000 x 1000 uden N3026001001 179,0

Lagerført gitterrist i helformat
Varmforzinket udførelse.

Weland fremstiller forskellige typer af pressvejste gitterriste i helformat. 

Tilgængelige helformater er 3 x 1, 6 x 1 eller 8 x 1 meter med varierende 
maskevidder og bærestålshøjder.

Visse af disse er desuden på lager, hvilket betyder hurtige leverancer 
direkte fra vores lager.

Gitterriste, helformat

A

B

C

Lagerført gitterrist, helformat
Lagerført format iht. tabel. 

Gitterriste fås til omgående levering.
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Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Godstykkelse,  
bærestål 

(mm)

B9 12 x 100 20 3

B9 12 x 100 25 3

N6 17 x 75 20 2

N6 17 x 75 25 2

N6 17 x 75 30 2

N9 17 x 100 20 3

N9 17 x 100 25 3

N9 17 x 100 30 3

N9 16 x 100 35 3

N9 16 x 100 40 3

N9 16 x 100 50 3

N9-T 17 x 100 25 3

N9-T 17 x 100 30 3

F4 25 x 50 80 5

Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Godstykkelse,  
bærestål  

(mm)

H3 33 x 37 20 2 eller 3

H3 33 x 37 25 2 eller 3

H3 33 x 37 30 2 eller 3

H3 33 x 37 35 3

H3 33 x 37 40 2 eller 3

H3 33 x 37 45 3

H3 33 x 37 50 3 eller 4

H3 33 x 37 60 4

H3 33 x 37 70 4

H3 33 x 37 80 4

H4 33 x 50 20 3

H4-T 33 x 50 25 2 eller 3

H4-T 33 x 50 30 3

H4-T 33 x 50 35 3

H4-T 33 x 50 40 3

H6 33 x 75 20 3

H6 33 x 75 25 2 eller 3

H6 33 x 75 30 2 eller 3

H6 33 x 75 35 3

H6 33 x 75 40 2 eller 3

H9-T 33 x 100 25 3

HN9-T 35 x 100 25 3

J9 41 x 100 20 3

JN9-T 41 x 100 25 5

JN9-T 41 x 100 30 5

JN9-T 41 x 100 35 5

JN9-T 41 x 100 50 5

I4 68 x 50 20 2

I9 100 x 100 25 2

Standardfremstillede  
pressvejste gitterriste
Weland fremstiller som standard pressvejste gitter-
riste i henhold til nedenstående typebetegnelser og 
maskevidder. Gitterriste leveres ubehandlet eller 
varmforzinket.

Andre maskevidder og bærestålsdimensioner kan 
fremstilles på bestilling.

Se mere information om specifikke riste i helformat på vores hjemmeside www.weland.dk.

www.weland.dk | 43 99 75 55

Riste udført specielt med sammenfaldende støttestål.
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Stormaskede riste

Weland stormaskede pressvejste riste I4 og I9 an-
vendes til en række formål som f.eks. beskyttelses-
gitre, porte, forskellige former for indbrudssikring, 
hegn, undertag, afskærmninger, espalierer og  
skiltestandere.

Ristene fås i 2 forskellige maskevidder. Forskellige 
størrelser fremstilles i henhold til specifikationer, 
krav og ønsker, ristene er bestillingsvarer. 

Ristene leveres varmforzinkede som standard, men 
kan også leveres pulverlakerede.

A
B

C

Gitterrist  
Type

Maskevidde 
c/c (mm)

A x B

Bærestål 
(mm) 

C

Vægt 
(kg/m²) 
Ubeh.

Vægt 
(kg/m²) 

FZV

I4 68 x 50 20/2 7,5 8,1

I9 100 x 100 25/3 8,8 9,3

Grovmaskede gitre, bestillingsvare
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A-riste

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

Weland A-riste med  
fladstål i begge retninger,  
ser ud på samme måde i  
dag, som da vi begyndte at  
fremstille A-risten for 50  
år siden.

A-risten består af flade stænger, som klippes i 
længder for både bærestål og støttestål. De udstan-
sede bærestål lægges sammen med støttestålet til 
et firkantmønster, og risten forsynes med kantstål 
på to sider.

A-riste fremstilles enten i stål, rustfrit stål eller 
aluminium. A-riste i aluminium er en meget let rist 
med god bæreevne, se mere på side 41.

A-riste i stål kan varmforzinkes af hensyn til en 
optimal rustbeskyttelse.

A-riste, dimensioner/belastning
Afstanden mellem bærestålet og dimensionen på  
dette er helt afgørende for gitrets bæreevne. 
Weland A-riste fremstilles som standard med en 
bærestålshøjde fra 20 til 60 mm og tilpasses for de 
fleste belastningstyper.

Overfladebehandling
Weland A-riste leveres som standard varmfor- 
zinkede iht. DS/EN ISO 1461.

Mulighed for andre overfladebehandlinger, f.eks. 
maling af forskellig type, eloxering m.m.

Se mere om overfladebehandling på siderne 270-271.

.
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A-riste, maskevidde
Weland A-riste fremstilles som standard med 
maskevidden 22 x 22 mm og 33 x 11 mm. Andre 
maskevidder kan fremstilles på forespørgsel, dog 
inden for visse givne begrænsninger.

Afstand mellem bærestål:  
Dette mål er i princippet valgfrit, dog bør det ikke 
overstige 100 mm.

Afstand mellem støttestålstænger: 
Dette mål er låst til multipler af 11,1 mm. Med andre 
ord 11,1 - 22,2 - 33,3 - 44,4 mm osv.

Weland A-riste har altid kantstænger i dimensionen 
20 x 3 mm ved bærestål på 20 mm og 25 x 2 mm ved 
øvrige bærestål.

Kontakt Weland for at få hjælp og rådgivning i  
forbindelse med dimensioneringen!

c/c målet mellem  
støttestålsstængerne vælges som 

multipler af c/c 11,1 mm.  
Med andre ord 11,1 - 22,2 - 33,3 osv. Afstanden mellem 

bærestål kan vælges 
frit.
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Vedrørende oplysninger om 
belastningsværdier henvises til Welands 

hjemmeside www.weland.dk eller  
vores salgsafdeling!

Maskevidder og vægte, A-riste

Gitterrist  
Type

Maskevidde  
A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)
Kantstang

Vægt  
ubeh.  

(kg/m2)

Vægt  
FZV  

(kg/m2)

A22x22 22 x 22 20/2 20 x 3 20,0 22,0

A22x22 22 x 22 25/2 25 x 2 24,0 26,0

A22x22 22 x 22 30/2 25 x 2 27,0 29,0

A22x22 22 x 22 40/2 25 x 2 34,0 36,0

A22x22 22 x 22 50/2 25 x 2 40,0 44,0

A33x11 33 x 11 20/2 20 x 3 23,0 25,0

A33x11 33 x 11 25/2 20 x 3 25,0 27,0

A33x11 33 x 11 30/2 25 x 2 27,0 30,0

A33x11 33 x 11 40/2 25 x 2 32,0 34,0

A33x11 33 x 11 50/2 25 x 2 36,0 39,0

A

B C

Bærestål

Kantstang

Støttestål
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Lagerført type A22x22
Lagerføres i flere størrelser og kan desuden bestilles efter mål.
Maskevidde c/c 22 x 22 mm. Højde 25 mm. Kantstang 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

300 x 600 AD222225203060 5,5

400 x 600 AD222225204060 7,1

400 x 700 AD222225204070 8,2

500 x 700 AD222225205070 10,1

500 x 800 AD222225205080 11,5

500 x 900 AD222225205090 12,9

500 x 1000 AD222225205100 14,4

600 x 800 AD222225206080 13,6

600 x 900 AD222225206090 15,3

600 x 1000 AD222225206100 17,0

600 x 1200 AD222225206120 20,4

700 x 900 AD222225207090 17,7

700 x 1000 AD222225207100 19,6

700 x 1200 AD222225207120 23,5

800 x 1000 AD222225208100 22,2

800 x 1200 AD222225208120 26,7

1000 x 1000 AD222225210100 27,5

1000 x 1200 AD222225210120 33,0

Lagerført type A33x11
Lagerføres i flere størrelser og kan desuden bestilles efter mål.
Maskevidde c/c 33 x 11 mm. Højde 25 mm. Kantstang 25 x 2 mm.

Størrelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

300 x 600 AD331125203060 5,7

400 x 600 AD331125204060 7,4

400 x 700 AD331125204070 8,6

500 x 700 AD331125205070 10,5

500 x 800 AD331125205080 12,0

500 x 900 AD331125205090 13,5

500 x 1000 AD331125205100 15,0

600 x 800 AD331125206080 14,2

600 x 900 AD331125206090 16,0

600 x 1000 AD331125206100 17,8

600 x 1200 AD331125206120 21,3

700 x 900 AD331125207090 18,5

700 x 1000 AD331125207100 20,5

700 x 1200 AD331125207120 24,6

800 x 1000 AD331125208100 23,3

800 x 1200 AD331125208120 27,9

1000 x 1000 AD331125210100 29,8

1000 x 1200 AD331125210120 34,5

Lagerføres
A-riste af typen A22x22 og A33x11 lagerføres med 
henblik på omgående levering. For dig betyder det 
en enkel projektering og en let håndtering. 

Weland fremstiller desuden måltilpassede A-riste 
(bestillingsvare) for at opfylde dine ønsker og krav.

Riste med støttestål 
i mindre dimension. 
Bæreevne i bæreståls-
retning.

Riste kan fremstilles 
med valgfri maskevidde. 

Riste med bære- og 
støttestål i samme  
dimension.
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Eksempler på riste i 
forskellige udførelser

www.weland.dk | 43 99 75 55 39



Ekstra kraftig A-rist

Riste til ekstra store belastninger 
Ekstra kraftig A-rist er en kraftig 
rist, som kan klare meget høje 
punktlaster og belastninger. 
Gitterristene fremstilles på be-
stilling.

Ristehøjden, dvs. højden på bære- 
stålet, kan vælges frit. Dimensi-
onen på støttestålet vælges efter 
belastningsforholdene og den 
eventuelle køreretning hen over 
risten.

Støttestålsstængerne kan have 
samme dimension som bære-
stålsstængerne.

Maskevidden er i princippet 
valgfri.

Welands riste til ekstra store  
belastninger leveres varmforzin-
kede som standard.

Køreriste
Køreriste er gode alternativer til 
en ekstra kraftig A-rist. Denne 
rist kan også klare høje punkt-
laster og belastninger. Læs mere 
om dette produkt på siderne 18-
21 (Køreriste).

A-rist til ekstreme laster. Bære-
stål af flade stænger 40x10 mm 
c/c 40 mm, støttestål af firkantede 
stænger 10x10 mm c/c 40 mm.

Ekstra kraftig A-rist i sandblæsningsvirksomhed, 120 mm ristehøjde.
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Rustfrie riste

Pressvejste gitterriste
Weland pressvejste rustfrie riste fremstilles på 
samme måde som andre pressvejste gitterriste, men 
af materialekvaliteterne EN 1.4301 eller EN 1.4404.

Ristene leveres med kantstål og fås i ubehandlet 
eller behandlet udførelse efter dine ønsker. Gitter-
riste er bestillingsvare.  

A-riste
Weland rustfri A-riste fremstilles på samme måde 
som andre A-riste, men af materialekvaliteten  
EN 1.4404.

Ristene leveres med kantstål og fås i ubehandlet 
eller behandlet udførelse efter dine ønsker. A-riste 
er bestillingsvare.  

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vægt  
(kg/m²)

N9 RF-T 16 x 100 25/3 36,0

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vægt  
(kg/m²)

H3 RF 33 x 37 25/3 22,5

H3 RF 33 x 37 30/3 26,0

H3 RF 33 x 37 50/3 40,0

H6 RF 33 x 75 20/3 17,0

H6 RF 33 x 75 25/2 13,2

H6 RF 33 x 75 25/3 20,0

H6 RF 33 x 75 30/3 24,0

N6 RF 17 x 75 25/2 25,0

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c  
A x B (mm)

Bærestål  
C (mm)

Vægt  
(kg/m²)

A22x22 RF 22 x 22 25/2 24,0

A22x22 RF 22 x 22 30/2 27,0

A22x22 RF 22 x 22 25/3 33,0

A22x22 RF 22 x 22 30/3 38,0

A33x11 RF 33 x 11 25/2 25,0

A33x11 RF 33 x 11 30/2 27,0

Kvalitet EN 1.4404
Fås i ubehandlet eller bejdset udførelse.

Kvalitet EN 1.4301
Standardbredde 1000 mm.  
Fås i ubehandlet eller bejdset udførelse.

Kvalitet EN 1.4404
Standardbredde 1000 mm.  
Fås i ubehandlet eller bejdset udførelse.

A

B
CC

A

B
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Aluminiumsriste

Weland aluminiumsriste er en let og stabil rist, som 
anvendes i miljøer, hvor der stilles specielle krav. 

Aluminiumsristens bære- og støttestål fremstilles i 
aluminiumskvaliteten EN AW-5754. 

Bære- og støttestål af flade stænger sættes sammen 
i samme udførelse som A-riste.

Som standard er maskevidden c/c 22 x 22 mm og 33 
x 11 mm, men andre maskevidder kan fremstilles 
på anmodning.

Aluminiumsriste har altid kantstål hele vejen rundt 
i samme højde som bærestålsstængerne.

Aluminiumsriste, maskevidder og vægte

Gitterrist  
Type

Maskevidde  
A x B  
(mm)

Bærestål 
C  

(mm)

Vægt  
(kg/m2)

Maks.  
spændvidde* 

(mm)

A22x22 22 x 22 25/2 9,8 850

A22x22 22 x 22 30/2 10,8 1050

A22x22 22 x 22 25/3 12,4 1000

A22x22 22 x 22 30/3 14,3 1200

A33x11 33 x 11 25/2 9,2 750

A33x11 33 x 11 30/2 10,6 900

A33x11 33 x 11 25/3 12,0 850

A33x11 33 x 11 30/3 13,2 1050

A

B
C

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75

* Gælder for gangtrafik 5 kN/m2
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Miljøriste

Weland har en ny serie pressvejste gitterriste frem- 
stillet i varmforzinket materiale Z 275. Stålet er 
varmforzinket allerede ved fremstillingen af bære-
stålet og støttestålet i modsætning til den pressvejste 
gitterrist, som varmforzinkes efter fremstillingen. 

Miljøriste er beregnet til miljøer, hvor korrosion 
ikke er noget problem. 

Et tyndere zinklag er ensbetydende med en mindre 
miljøpåvirkning. Desuden er energiforbruget mindre 
ved fremstillingen.

Udførelsen er den samme som den traditionelle 
pressvejste gitterrist. Miljøriste har samme bæreevne, 
robusthed og styrke som pressvejste gitterriste.

Miljøriste H6 fås til omgående levering i henhold til 
nedenstående tabel.

Lagerførte miljøriste af typen H6

C

A

B

Fordele ved miljøriste:
• Bedre for miljøet

• Lige så stærke

• God rustbeskyttelse

• Omgående levering

• Intet pristillæg for eventuel tilskæring!

• Alle gitre er forsynet med kantstål!

Længde x 
bredde

Maskevidde c/c 
A x B (mm)

Bærestål 
C (mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

700 x 1000 34 x 75 30 MGH63020701001 11,8 

900 x 1000 34 x 75 30 MGH63020901001 14,9 

1000 x 1000 34 x 75 30 MGH63021001001 16,5 

1200 x 1000 34 x 75 30 MGH63021201001 19,8 

Lagerførte ind-

støbningsrammer, 

se side 72-75
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Projektering, terminologi, m.m. 

På de følgende sider finder du bl.a. information 
om gitterristens terminologi, overfaldebehand-
ling, mål, maskevidder og tolerancer. 

Projektering
Welands tegnestue står til rådighed ved spørgsmål 
angående dimensionering, optegning og projekte-
ring af forskellige Welandprodukter. 

Valg af ristelængde 
og udlægning
Ved al planlængning med pres-
svejste gitterriste bør man i vi-
dest mulig udstrækning tilpasse 
udlægningen efter gitrets stan-
dardbredde (1000 mm) for at få 
det mest økonomiske alternativ.

Hvis gitterristen skal lægges over 
flere fag, kan man med fordel 
vælge riste, som dækker flere fag. 
Nedbøjningen ved belastning 
bliver mindre, man får et pænere 
mønster og færre samlinger.

For at undgå fejllægning med 
bærestål (ristens bærende  
konstruktion) skal man undgå 
riste med kvadratiske mål.

Opmærkning
Hver rist er forsynet med en slidstærk mærkat med 
tydelig angivelse af udlægningsretningen, så mon-
teringsarbejdet bliver enklere.

1000 mm 1000 mm 1000 mm X

L
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Pressvejste gitterriste, gitterristtolerancer

Længde-, bredde- og 
diagonalmål
Maks. tolerancer +0-4 mm.

Maks. længde på 
støttestålsender
4 mm.

Bærestålsnedbøjning
Maks. bærestålsnedbøjning er 
1/200 af spændvidden.

Støttestålsinddeling

Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c 
AxB (mm)

Bærestålshøjder 
C (mm)

B9 12 x 100 20, 25

N6 17 x 75 20, 25, 30

N9, N9-T 16 x 100 20, 25, 30, 35, 40, 50

F4 25 x 50 80

H3 33 x 37 20, 25, 30, 35, 40, 45,  
50, 60, 70, 80

H4, H4-T 33 x 50 20, 25, 30, 35, 40

H6 33 x 75 20, 25, 30, 35, 40

H9-T 33 x 100 25

HN9-T 35 x 100 25

J9 41 x 100 20

JN9-T 41 x 100 25, 30, 35, 50

I4 68 x 50 20

I9 100 x 100 25

Type B9

Type N

Type F4

Type H

Pressvejste gitterriste,  
maskevidder 

A

B

C

c/c 33

c/c 12

Støttestålsender  
maks. 4 mm

Maks. 4 mm

1/200

Maks. 5 mm

± 6 mm c/c støttestålsender ved 1,5 m 
ristelængde

Bredde
-0
-4  

mm

c/c 25

N4  c/c 17
N6  c/c 17
N9  c/c 16

 H3*

* H3 c/c 37   **H4, H4-T c/c 50

 H4,  H4-T**
 H6

 c/c 100

 c/c 50

 N6  c/c 75
 N9, N9-T c/c 100

 N4  c/c 50

 75
 H9,  H9-T  100

Vedrørende oplysninger om belastnings-
værdier henvises til Welands hjemmeside 
www.weland.dk eller vores salgsafdeling!
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Type HN9-T

Type J9

Type JN9-T

Type I4

c/c 35

c/c 41

c/c 68

c/c 41

 c/c 100

 c/c 100

 c/c 50

 c/c 100
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Gitterrist  
Type

Maskevidde c/c 
AxB (mm)

Bærestålshøjder 
C (mm)

A22x22 22 x 22 20, 25, 30, 40, 50

A33x11 33 x 11 20, 25, 30, 40, 50

Type A22x22

Type A33x11

A-riste, maskevidder 

A

B
C

c/c 22

c/c 33

Gitterristmål,  
pressvejste gitterriste
Af tabellen på side 49 fremgår det, i hvilke bygge-
mål risten fås (hele masker).

Markerede mål angiver standardbredder.

Eksempel: Ved bestilling af en rende med riste af 
type N, 1 stk. 600 x 16885 mm (= ristemål) fremstil-
les risten i følgende dele: 16 stk. 600 x 1000 og 1 stk. 
600 x 880 (880 ligger tættest på 885 iht. tabel).

Gitterristmål
= Byggemål ved hele masker. Markerede mål angiver 
standardbredder.

* c/c 34 gælder for
Gangriste H3 25, 30 og 40
Gangriste H6 25, 30 og 40

samt
Type H3 25/2, 30/2, 40/2
Type H3 20/3, 25/3, 30/3, 35/3, 40/3, 45/3, 50/3
Type H4 20/3
Type H3 RF 50/3
Type H6 RF 25/2, 25/3

** Afstanden mellem bærestål til riste  
af typen N9 er følgende:
Højde 20-30 = c/c 17
Højde 35-50 = c/c 16

Bærestålstykkelsec/c

Ristemål c/c 22

 c/c 11
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H
c/c 33 
(mm)

H RF
c/c 33 
(mm)

* 
c/c 34 
(mm)

F
c/c 25 
(mm)

D
c/c 22 
(mm)

N
c/c 16 
(mm)

N
c/c 17 
(mm)

N RF, N9**
c/c 16 
(mm)

B
c/c 12 
(mm)

J
c/c 41 
(mm)

JN9-T
c/c 41,6 

(mm)

HN9-T
c/c 35 
(mm)

1000 995 1000 1000 1000 1000 1000 993 700 1000 1000 1000
966 958 962 973 972 982 983 976 685 957 955 961
933 925 927 949 950 966 965 960 672 914 915 926
900 892 893 923 928 949 949 943 659 872 874 890
867 859 858 898 906 933 931 926 646 830 832 855
834 826 825 873 884 916 914 909 633 788 791 820
801 794 790 849 862 900 897 892 620 745 750 785
768 761 756 825 840 883 880 876 608 700 709 750
734 729 722 799 818 867 862 860 596 662 668 714
700 696 687 774 797 850 845 844 584 621 626 679
668 663 653 750 775 834 827 828 571 580 585 644
635 630 618 725 753 817 811 812 559 540 544 608
602 597 584 700 731 801 793 795 547 500 503 573
568 565 551 674 709 784 776 778 535 456 462 538
534 532 516 650 687 768 759 761 522 416 421 503
500 500 485 625 665 751 742 745 511 375 380 467
469 467 451 600 643 734 724 729 500 334 338 432
436 434 417 575 621 717 707 712 485 293 297 397
403 401 383 550 599 700 690 691 473 252 256 362
370 368 348 526 577 683 673 674 460 211 215 326
337 335 314 500 555 665 656 657 448 171 174 291
304 302 280 475 533 649 639 641 436 130 132 256
271 269 246 451 511 632 622 625 424 89 91 221
238 236 211 426 490 616 605 609 411 48 50 185
205 203 178 401 468 600 587 593 399 150
171 170 144 377 446 583 570 577 387 115
139 137 109 352 424 568 553 561 374 80
106 105 75 327 402 550 536 545 362 44
73 72 40 302 380 534 519 529 350
40 37 278 358 518 502 513 338

253 336 500 486 497 326
228 314 483 469 481 313
204 292 465 452 465 301
179 270 449 435 449 289
154 248 433 418 432 276
130 226 416 400 416 264
105 204 400 383 400 252
81 182 383 366 383 240
56 160 367 349 367 228
32 139 351 332 350 215

117 334 315 334 203
95 318 298 318 191
73 302 280 302 178
51 285 262 285 166
29 269 246 269 154

252 229 252 142
236 212 235 130
220 195 219 117
203 178 202 105
187 160 186 93
171 143 169 80
154 126 153 68
137 109 136 56
122 92 119 44
105 74 102 31
89 57 85 19
72 40 68
56 23 51
40 34
24 17

Gitterristmål for ristetype
c/c mål = afstanden mellem bærestål
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Terminologi, pressvejste gitterriste

Bærestål

Støttestål

Takket  
udførelse

Maskevidde

Ristelængde, 
spændvidde 
eller bære-
stålsmål

Ristebredde 
(støtteståls-
mål)

Gitterhøjde Ristehøjde = bærestålshøjden

Ristebredde = støttestålslængden..

Ristelængde = bærestålslængden inkl. 
kantstang.  
Spændvidden er afstanden mellem to fag. 
Riste kan med fordel ligge over to eller 
flere fag.  
Bærestålsretningen markeres med         
på tegningen. Ved målangivelse angives 
bærestålsmålet som det første mål, f.eks. 
815 x 1000 mm.

c/c målet mellem bære- og  
støttestålsstænger.

Bærestål med takket overside af hensyn 
til ekstra skridsikkerhed.

Stænger, som binder bærestålsstængerne 
sammen i en ret vinkel. Sammenføjes 
med pressvejsning.

Bærestål/flade stænger stillet på højkant. 
Bærestålet udgør den bærende kon-
struktion i risten.

Sammen- 
faldende 
støtteståls-
stænger

Kantstang Fladjern, som svejses vinkelret på bære-
stålsenderne og binder disse sammen.

Risten kan fremstilles med sammen- 
faldende støttestålsstænger. Leveres mod 
pristillæg.

OBS! Normalt ligger maskerne helt  
tilfældigt. Se passtykke.
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Passtykke

Udskæring

Retvinklet 
skæring

Faconskæring

Bruttoareal

Nettoareal Ristens nettoareal inklusive eventuel 
udskæring.

Det areal, som fremkommer, når arealet 
beregnes på basis af vores standard-
bredder 500 og 1000 mm.

Skæring, som ikke foretages vinkelret på 
bære- og støttestålsstængerne.

Skæring, som foretages vinkelret på 
bære- og støttestålsstængerne.

Et samlebegreb for alle former for skæring og tilpasning. Se nedenfor.

Gitterrist, som skæres til i bredden fra 
standardbredde 500, 700 eller 1000 mm.

Høj kantstang 
(sparkelist)

Dybde,  
kantstang

Hulmål

Ristemål

Lysmål Det åbne rum, som risten skal dække 
(afstanden mellem fagenes inderkanter).

Det nøjagtige mål på risten. Risten skal 
altid være 6-10 mm mindre end hulmålet. 
Det gælder både længde og bredde.

Det ”stumme” mål på den åbning, som 
gitterristen skal ligge i.

Kantstang, som er højere end bæreståls-
stængerne og med den overskydende del 
under risten.

Kantstang, som er højere end bæreståls-
stængerne og med den overskydende del 
over risten.
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Ristelængde

Ganggitre = ristebredde
    1000 mm (standard)

            Køreriste = ristebredde
               700 eller 1000 mm

Gangriste = ristehøjde
25, 30 eller 40 mm

Køreriste = ristehøjde
35 til 80 mm

Terminologi, pressvejste gangriste

Terminologi, A-rist

Mål/ 
udlægning

Bærestål

Ristelængde = bærestålslængden inkl. 
kantstang. Spændvidden er afstanden 
mellem to fag. Riste kan med fordel ligge 
over to eller flere fag. Ved målangivelse 
angives bærestålsmålet som det første 
mål, f.eks. 810 x 1000 mm.

Bærestål/flade stænger stillet på højkant. 
Bærestålet udgør den bærende kon-
struktion i A-risten. Dette mål er i prin-
cippet valgfrit, dog bør det ikke overstige 
100 mm.

Ristemål

Støttestål

Breddemål/
passtykke

Kantstang

Gitterristens standardbredde er 1000 mm. 
For at opnå det fulde udlægningsmål 
kræves ofte et passtykke. Passtykket 
skæres af ved nærmeste bærestål. Der-
med får passtykket kantstang hele vejen 
rundt. Alle skæreflader koldgalvaniseres.

Flade stænger, som svejses på hele vejen 
rundt. Sammenbinder bærestål og  
støttestål.

Ristemålet er det nøjagtige mål på risten. 
Risten skal altid være 6-10 mm mindre 
end hulmålet (det stumme mål på den 
åbning, som gitterristen skal ligge i). Det 
gælder både længde og bredde.

Flade stænger, som binder bæreståls-
stængerne sammen i en ret vinkel. c/c 
målet mellem støttestålsstængerne væl-
ges som multipler af c/c 11,1 mm. Med 
andre ord 11,1 - 22,2 - 33,3 osv.

1000 1000 1000

30
0-

18
00

X

Maskevidde  
c/c 34 x 37 mm
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Overfladebehandling

Varmforzinkning
Welands produkter leveres som standard varmfor-
zinkede, iht. DS/EN ISO 1461.

Diagrammet viser middellevetiden for zinklag i for-
skellig tykkelse i bestemte miljøer. 

Behandling af rustfrit
Rustfri gitterriste kan sandblæses, bejdses  
eller elektrolytbehandles for at opnå en god  
overfladefinish.

Se mere om overfladebehandling på siderne 270-273.
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Profilriste
Profilriste kan anvendes til de 
fleste former for industrigulve, 
gangbroer, trappetrin etc. Takket 
være den fortandede overside er 
profilriste meget skridsikre.

Letriste, profilriste
Weland fremstiller letriste og profilriste, som anvendes til f.eks.  
Industrigulve, indskudte dæk, gangbroer m.m.

s. 60-63

Letriste
Letriste anvendes til alle typer 
industrigulve, indskudte dæk, 
gangbroer m.m. Letriste klarer 
spændvidder op til 2 meter.

s. 55-58

Brandslukningsrist
Letrist, som er udviklet specielt 
til brandslukningskanaler i 
transformatorstationer m.m. 

s. 59
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Letriste

Letriste anvendes til alle former for industrigulve, 
indskudte dæk, gangbroer m.m. Letristen klarer 
spændvidder på op til 2 meter, hvilket betyder, at 
bjælkeunderlaget kan spredes ud, og at monterings-
arbejdet går hurtigere.

Illustrationerne nedenfor viser en letrist i forhold til 
en gitterrist og en dørkplade.

Letriste fremstilles af profileret plade og vejer blot 
21,8 kg/m². Almindelig dørkplade inklusive ekstra  
bæreevne vejer 50 kg/m² eller mere. Letriste er 
varmforzinkede som standard og fremstilles i tæt, 
hullet, profileret eller perforeret udførelse.

Fordele ved letriste

• God totaløkonomi takket være lavere  
 vægt og længere tilladte spændvidder  
 for gangtrafik.

• Let at justere og tilpasse på stedet.

• Antiskrid-beskyttelsen for letriste  
 forbedres med profileret eller perfo- 
 reret udførelse (LDS og WO2).

• De hullede letriste (LDH, LDS og  
 WO2) har en god gennemtrængelig 
 hed, men opfattes ikke lige så åbne  
 som gitterriste ved anvendelse i store  
 højder.

• Færdigt tæt gulv uden yderligere  
 påbygning (LDT).

• Speciel god skridsikkerhed ved type 
 WO2 og Profilriste.

Lange spændvidder og enklere 
understøtning
Letriste har en stærk og let konstruktion, som 
tillader spændvidder op til 2000 mm. Markante 
materialebesparelser opnås gennem et enklere og 
mere spredt bærende underlag end for andre typer 
industrigulve. Ved spændvidder over 1500 mm bør 
ristene kobles sammen.

0,5-0,6 m

0,5-0,6 m

0,5-0,6 m

1,2-1,4 m

1,2-1,4 m

1,5-2,0 m

1,5-2,0 m

LetristeGitterristDørkplade
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Byggeprofiler - type B
Letriste fremstilles i 4 forskellige mønstre, 2 for-
skellige profileringer og 3 forskellige bredder. Vi 
kan levere letriste i forskellige længder, op til 6000 
mm. Letriste består af byggeprofiler med en bredde 
på 300 mm. Disse profiler hægtes sammen og låses 
ved monteringen. 

Afslutningsprofiler - type A
For at opnå præcise breddemål og til brug som af-
slutning i kanterne anvendes afslutningsprofiler. 
Sammen med byggeprofilerne kan det ønskede 
byggemål opnås.

Let at håndtere og montere
Takket være risteprofilernes lave vægt (300 mm 
bredde = 7,4 kg/m) lettes monteringen, og ristene 
kan lægges med hånden uden hjælp af kran eller 
lignende.

Letriste hægtes sammen ved monteringen og fast-
gøres på bjælkeunderlaget med selvskærende 
skruer.

Læs mere om fastgørelsesbeslag på siderne 64-71.

Skæring/projektering
Vi kan skære og bearbejde letristene helt efter 
kundens ønsker. Det er en fordel at foretage disse 
processer på fabrikken, før varmforzinkning, for 
at opnå det bedste resultat. Ved udskæringer, hvor 
”bærelinjen” skæres af, forstærkes ristene med  
profil LU.

Vi hjælper ved projekteringen af dit gulv af letri-
ste, og hvis det ønskes også med bjælkeunderlaget. 
Kontakt os tidligt i processen.

Lagerføres
Længden 6000 mm lagerføres. Måltilpassede læng-
der efter ønske er bestillingsvare.

Overfladebehandling
Letriste leveres som standard varmforzinkede iht. 
DS/EN ISO 1461.

Læs mere om overfladebehandling på siderne 270-273.

48

50

300 mm

300 mm

250 mm

200 mm

48
48

48
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Egenskaber: 
Meget god skridsikkerhed, men 
ikke lige så stor gennemtrænge-
lighed som LDS. Denne risttype 
har mindre åbninger (hul-Ø 10 
mm samt 4 mm drænhul) og 
yder derfor en større sikkerhed 
mod, at genstande flader igen-
nem åbningerne.

Anvendelsesområde: 
Steder, hvor der stilles store 
krav til skridsikkerhed og til, at 
genstande ikke falder igennem 
åbningerne.  
Længden 6000 mm lagerføres.

Egenskaber: 
Er præcis som LDH en risttype 
med stor gennemtrængelighed 
for snavs og væsker. Den fortan-
dede overside giver en utrolig 
god skridsikring.

Anvendelsesområde: 
Steder, hvor der stilles store krav 
til skridsikkerhed. Længden 
6000 mm lagerføres.

Egenskaber: 
Der er i princippet tale om en 
tæt letrist, som suppleres med 
udstansede ovale huller på 15 x 
69 mm, for at lys, snavs og væ-
sker kan trænge igennem.

Anvendelsesområde: 
Når man ønsker et relativt lige 
gulv, men alligevel gennemtræn-
geligt. Velegnet, når f.eks. gen-
stande med hjul skal skubbes 
hen over gulvet. Længden  
6000 mm lagerføres.

Egenskaber: 
Denne type rist har et præget 
mønster, som giver en god skrid-
sikring.

Anvendelsesområde: 
Overalt, hvor man vil have et tæt 
gulv. Da risten er tæt, kan man 
lydisolere i eller under risten. 
Længden 6000 mm lagerføres.

Tæt letrist, LDT

Perforeret letrist, WO2

Profileret letrist, LDS

Hullet letrist, LDH

Byggeprofiler Afslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm

Byggeprofiler Afslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm

Byggeprofiler Afslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm

Byggeprofiler Afslutningsprofiler

300 mm 200 mm

250 mm

300 mm
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Tilbehør – letriste

Sparkekant
Sparkekant LK140 er en specialprofil, 
placeres ved alle åbninger og alle  
ristens udvendige kanter.

Hjørne til sparkekant
Udvendige og indvendige hjørner i 90º 
vinkler fås til sparkekanten.

Forstærkningsprofil
Profil LU43 anvendes som forstærk- 
ning, ristkant og afslutningsprofil ved 
langsgående kapning af risten.

Lydisolering
Isoleringsplader monteres under  
risten (LDT) og fastgøres med clips. 

Gummiliste
Monteres i samlingen mellem ristene 
(LDT) som tætning samt lyd- og  
vibrationsdæmpning.

Vedrørende oplysninger om belastnings-
værdier henvises til Welands hjemmeside 
www.weland.dk eller vores salgsafdeling!
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Letrist til brandslukning

Weland har udviklet en speciel 
letrist til brandslukning. Letristen 
er udviklet til brandsluknings-
kanaler i transformatorstationer 
m.m. Risten er let at montere og 
afmontere i forbindelse med re-
parations- og vedligeholdelses- 
arbejder.

Ved optræk til brand, hvor bræn-
dende transformatorolie strøm-
mer ud i transformatorhuset, 
løber olien igennem hullerne i 
risten, og kvæles på grund af ilt-
mangel i kanalen under risten. 
Det tager kun ca. 5-15 sekunder, 
inden ilden er helt slukket.

Tester er udført i samarbejde med 
redningstjenesten i Gislaved.

Olien hældes ud over transformatorkanalen.

Flammerne efter 5 sekunder.

Efter 8 sekunder er branden under risten slukket.
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Profilriste F

Profilriste F kan anvendes til de fleste former for industrigulve, gang-
broer, trappetrin etc. Profilristen er takket være den fortandede over-
flade meget skridsikre, og den lader snavs, olie og andet spild slippe 
igennem. Takket være den gode gennemtrængelighed skal ristereposen 
normalt ikke rengøres.

Profilriste har en høj bæreevne, hvilket betyder, at bjælkeunderlaget 
kan spredes mere ud og dermed gøres billigere.

Let at håndtere og montere
Profillister fremstilles som "planker", hvilket betyder, at selv længere  
riste er lette at håndtere i forbindelse med montering. "Plankerne"  
bliver aldrig tungere, end at én mand kan bære dem selv.

Efter udlægningen fikseres profilristen med fastgørelsesbeslag som fås 
til ristehøjderne 40 og 70 mm.

Læs mere om fastgørelsesbeslag på siderne 64-71.
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Skridsikker
Profilriste F fremstilles som  
standard med takkede profiler, 
hvilket giver en maksimal skrid-
sikkerhed.

Sikker
I nogle miljøer, f.eks. i offshore- 
industrien, stilles der krav til, at 
en kugle med en diameter på  
15 mm ikke må kunne falde  
igennem maskerne. Profilriste har 
en maskeåbning på 45 x 14 mm.

Høj bæreevne
Profilriste fremstilles som stan-
dard i to forskellige højder - 40 
og 70 mm. Profilriste har en  
utrolig høj bæreevne.
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Rustfrit
Profilrist af rustfrit stål EN 
1.4301 eller EN 1.4404 fremstilles 
af 1,5 mm tykt materiale, i rist-
bredder på op til 250 mm.  

Aluminium
Profilrist af aluminium frem-
stilles af 3 mm tykt materiale i 
bredder på op til 370 mm.

Overfladebehandling
Varmforzinkning er den primære 
overfladebehandling af profil-
riste. Kravene i henhold til DS/
EN ISO 1461 opfyldes. Malede 
eller ubehandlede riste kan også 
leveres.

Læs mere om overfladebehand-
ling på siderne 270-273.

Størrelse
Profilriste fremstilles i bredder 
fra 130 til 500 mm og i længder 
op til 4 meter.

Bredde

Højde

Den mønstrede struktur er altid 25 mm smallere end bredden.

12,5 mm 12,5 mm

Arbejdsplatforme
Profilriste-planker som arbejds-
gulv giver et meget skridsikkert 
gulv som f.eks. arbejdsplatform/
indskudt dæk. Dette arbejdsgulv 
behøver normalt ikke at blive 
rengjort, da profilristene har 
gennemtrængelighed.

Gangbroer
Hvis der er behov for gangbroer 
med hældning og med krav til 
godt greb i gangunderlaget, har 
profilriste et ekstremt godt greb 
med den fortandede overside.

Stilladser
Profilriste-planker til stilladser 
er skridsikre. Planker er lette 
og forsynet med sikre, let mon-
terede kroge, så plankerne ikke 
forskydes.

Industrigulv
Profilriste er luftige og har en 
god gennemtrængelighed for 
snavs og væsker. Profilriste har 
en maskeåbning på 45 x 14 mm. 
Det betyder, at genstande med 
en større diameter end 15 mm 
ikke falder igennem.

Anvendelsesområder
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Dim.  
Bredde x højde Art.-nr. Overfladebehandling Vægt 

(kg/m²)

130 x 40 SD1304020 Ubeh. 3,3

130 x 40 SD13040201 FZV 3,6

130 x 70 SD1307020 Ubeh. 4,2

130 x 70 SD13070201 FZV 4,7

190 x 40 SD1904020 Ubeh. 4,0

190 x 40 SD19040201 FZV 4,4

190 x 70 SD1907020 Ubeh. 4,9

190 x 70 SD19070201 FZV 5,4

250 x 40 SD2504020 Ubeh. 4,7

250 x 40 SD25040201 FZV 5,2

250 x 70 SD2507020 Ubeh. 5,6

250 x 70 SD25070201 FZV 6,2

310 x 40 SD3104020 Ubeh. 5,4

310 x 40 SD31040201 FZV 5,9

310 x 70 SD3107020 Ubeh. 6,3

310 x 70 SD31070201 FZV 7,0

370 x 40 SD3704020 Ubeh. 6,1

370 x 40 SD37040201 FZV 6,7

370 x 70* SD3707020 Ubeh. 7,0

370 x 70 SD37070201 FZV 7,7

430 x 40 SD4304020 Ubeh. 6,8

430 x 40 SD43040201 FZV 7,5

430 x 70 SD4307020 Ubeh. 7,9

430 x 70 SD43070201 FZV 8,7

500 x 40 SD5004020 Ubeh. 7,6

500 x 40 SD50040201 FZV 8,4

= Bestillingsvare

= Lagerføres, længde 3 m

Kundetilpasset
Profilriste kan bearbejdes, afkortes, tilskæres m.m. 
helt efter kundens ønsker. Al bearbejdning på  
fabrikken sker før varmforzinkning.

Standardprofilriste
Profilriste fremstilles som standard af 2 mm stål-
plade. Fremstillingsprocessen er helt automatiseret 
og bygger på coils (plademateriale på rulle). Pladen 
stanses, bukkes og afkortes. 

Tilskæring af profilpladens længde sker i inter-
valler på 15 mm mellem maskerne. F.eks. længden 
2600 mm, interval 15 mm = 2595 eller 2610 mm.

Profilriste i specialmål fremstilles på bestilling.

Standardlængde
Standardlængden er 3000 mm. Denne længde la-
gerføres. Maksimal bukningslængde er 4000 mm. 
Den mønstrede struktur er altid 25 mm smallere 
end bredden.
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Fastgørelsesbeslag
Weland lagerfører både komplette og separate fastgørelsesbeslag 
til forskellige former for gitterriste, profilriste og letriste.

Komplette fastgørelsesbeslag
Gitterriste, profilriste og letriste bør forankres i underlaget, og dette kan 
ske på forskellig måde. Her er nogle alternativer, som Weland anbefaler 
til fastgørelse af de forskellige produkter. 

Lagerførte fastgørelsesbeslag fås i varmforzinket og rustfri udførelse. 

Standardpakningen indeholder 100 stk. komponenter pr. karton. 
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Komplet beslag til  
gitterrist
Komplet beslag i fire dele. Overdel, underdel, skrue 
og møtrik. Fås i skruelængderne 50, 60, 70 og  
80 mm.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: A, D, F, H og J. 

Varmforzinkede beslag, lagerføres

Rustfri beslag, lagerføres
Kvalitet EN 1.4404. Fås i skruelængderne 50 og 60 mm.

Varmforzinkede beslag med rustfri overdel,  
lagerføres

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

D4, D9, A22x22 1632220_1 0,14

F4, F9 1632520_1 0,14

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633320_1 0,14

J9 1634130_1 0,18

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633320_2 0,14

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

H3, H4, H6, H9, J9 1632525_1 0,15

** BEMÆRK! Art.-nr. suppleres med indekstal for 
skruelængde iht. nedenstående tabel.

Komplet beslag til  
samling af riste
Komplet beslag i fire dele. Specialoverdel, underdel, 
skrue og møtrik. Fås i skruelængderne 50, 60, 70 og 
80 mm. Varmforzinkede.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: H og J. 

Varmforzinkede beslag, lagerføres

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

H3, H4, H6, H9, H9-T 1633625_1 0,16

J9 1634425_1 0,20

** BEMÆRK! Art.-nr. suppleres med indekstal for 
skruelængde iht. nedenstående tabel.

Indekstal for skrue
Eksempel: Hvis risten er 30-40 mm høj, kræves 
en boltlængde på 60 mm . Det giver indekstal 2 iht. 
tabellen, som skal påføres til art.-nr.  
F.eks.  art.-nr. 1633320_1, bliver  
 art.-nr. 163332021

Indekstal for  
skrue

Længde  
(mm)

Passer til  
risthøjde (mm)

1 50 20 - 30

2 60 30 - 40

3 70 40 - 50

4 80 50 - 60
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Komplet beslag med special- 
overdel til offshore-riste
Komplet beslag i fire dele. Specialoverdel, underdel, 
skrue og møtrik. Fås i skruelængderne 50, 60, 70 og 
80 mm. Varmforzinkede.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: HN9-T og JN9-T. 

Komplet beslag til  
fintmaskede riste
Komplet beslag i fire dele. Specialoverdel, underdel, 
skrue og møtrik. Fås i skruelængderne 50 og 70 mm.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: A, B, D og N. 

Indekstal for skrue
Eksempel: Hvis risten er 30-40 mm høj, kræves 
en boltlængde på 60 mm . Det giver indekstal 2 iht. 
tabellen, som skal påføres til art.-nr.  
F.eks. art.-nr. 1633320_1, bliver art.-nr. 163332021

Komplet beslag til  
offshore-riste
Komplet beslag i fire dele. Overdel, underdel, skrue 
og møtrik. Anvendes dette beslag skal rundstangen 
på gitterristen afkortes for at give plads til skruen. 
Fås i skruelængderne 50, 60, 70 og 80 mm.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: HN9-T og JN9-T.

Varmforzinkede beslag, lagerføres

Varmforzinkede beslag, lagerføres

Rustfri beslag, lagerføres
Kvalitet EN 1.4404.

Rustfri beslag, lagerføres
Kvalitet EN 1.4404. Fås i skruelængderne 50 og 60 mm.

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

HN9-T 1634830_11 0,15

JN9-T 1634830_1 0,17

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

B9, D4, D6, N4, N6, N9, N9-T, 
A33x11

1632800_1 0,14

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

B9, D4, D6, N4, N6, N9, N9-T, 
A33x11

1632800_2 0,12
Til risttype Art.-nr.** Vægt  

(kg/stk.)

JN9-T 1634130_2 0,20

Varmforzinkede beslag, lagerføres

Til risttype Art.-nr.** Vægt  
(kg/stk.)

HN9-T 1633320_1 0,14

JN9-T 1634130_1 0,18

Indekstal for  
skrue

Længde  
(mm)

Passer til  
risthøjde (mm)

1 50 20 - 30

2 60 30 - 40

3 70 40 - 50

4 80 50 - 60

** BEMÆRK! Art.-nr. suppleres med indekstal for 
skruelængde iht. nedenstående tabel.

** BEMÆRK! Art.-nr. suppleres med indekstal for 
skruelængde iht. nedenstående tabel.

** BEMÆRK! Art.-nr. suppleres med indekstal for 
skruelængde iht. nedenstående tabel.

www.weland.dk | 43 99 75 5566



Komplet J-krog
Komplet J-krog i tre dele. J-krog, under- 
lagsskive og møtrik. Passer til alle typer  
gitterriste og A-riste. Fås i boltelængderne  
38, 48, 58, 68, 78 og 120 mm. Varmforzinkede.

Der skal bores huller i underlaget.

Passer til følgende typer riste:  
A, B, D, F, H, I, J og N. 

Varmforzinket J-krog, lagerføres

Dimension Gevindlængde  
(mm) 

Til risthøjde 
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

M8 x 38 20    <20 163603801 0,04

M8 x 48 20 25-30 163604801 0,04

M8 x 58 20 35-40 163605801 0,04

M8 x 68 20 45-50 163606801 0,05

M8 x 78 20 55-60 163607801 0,05

M12 x 120 45 70-80 163201201 0,15

Selvskærende skrue + overdel
Overdelen vælges, alt efter hvilken rist der skal for-
ankres, se separate oplysninger på siderne 70-71. 
Der skal bores huller i underlaget. 7,6 mm bor til 
selvskærende skruer.

Passer til følgende typer riste:  
Gitterristhøjde  
20-40 mm.

Selvborende skrue + overdel 
Overdelen vælges, alt efter hvilken rist der skal for-
ankres, se separate oplysninger på siderne 70-71. 
Maksimal borekapacitet 6 mm godstykkelse.

Passer til følgende typer riste:  
Gitterristhøjde  
20-30 mm.
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Clips til overføring af belastning
Rist til rist ved fri udlægning. Passer til alle typer 
gitterriste med højden 20, 25, 30, 35 og 40 mm. 
Rustfri udførelse.

Passer til følgende typer riste:  
A, B, D, F, H, I, J og N. 

Til risthøjde  
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

20 163032032 0,02

25 163032532 0,02

30 163033032 0,02

35 163033532 0,02

40 163034032 0,02

Rustfri clips, lagerføres
Kvalitet EN 1.4404.

1. Sæt clipsen ned i 
samlingen mellem to 
gitre.

2. Drej clipsen.

3. Bank på clipsens 
overdel med en  
hammer.
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Komplet beslag - 4 dele
Komplet beslag i fire dele til fastgørelse af profilriste. 
Overdel, underdel, skrue og møtrik. Fås i skrue-
længderne 70 og 100 mm. Varmforzinket over- og 
underdel. Skrue og møtrik er i rustfri udførelse.

Monteres uden boring i underlaget.

Passer til følgende typer riste: Profilriste med 
40 og 70 mm højde.

Varmforzinkede beslag, lagerføres Varmforzinkede beslag, lagerføres

Gulkromateret skrue

Til risttype Dim. Art.-nr. Vægt  
(kg/stk.)

Risthøjde 40 mm M8x70 1634002 0,05

Risthøjde 70 mm M8x100 1637002 0,05

Til risttype Art.-nr. Vægt  
(kg/stk.)

Risthøjde 40 mm 1634001 0,15

Risthøjde 70 mm 1637001 0,18

Til risttype Art.-nr. Vægt  
(kg/stk.)

Letrist 50 mm 0501380 -

Komplet beslag - 3 dele
Komplet beslag i tre dele til fastgørelse af profilriste. 
Overdel, skrue (M8) og møtrik. Fås i skruelængderne  
70 og 100 mm. Varmforzinket overdel. Skrue og 
møtrik er i rustfri udførelse.

Der skal bores huller i underlaget.

Passer til følgende typer riste: Profilriste med 
40 og 70 mm højde.

Fastgørelsesbeslag til profilriste
Profilriste bør forankres i under-
laget, og dette kan ske på for- 
skellig måde. 

Her er nogle alternativer, som  
Weland anbefaler.  

Lagerførte fastgørelsesbeslag fås 
i varmforzinket udførelse. 

Standardpakningen indeholder 
100 stk. komponenter pr. karton. 

Befæstigelsesskrue til letriste
Selvskærende skrue MFT Taptite M6x65. Gulkro-
materet.

Der skal bores huller i underlaget.

Passer til følgende typer riste: Letriste.

Befæstigelsesskrue til letriste
Letriste hægtes sammen ved 
montering og fastgøres med 
selvskærende skrue mod bjæl-

keunderlaget. Lagerført befæsti-
gelsesskrue fås i gulkromateret 
udførelse. 

Standardpakningen indeholder 
100 stk. komponenter pr. karton. 
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Separate fastgørelsesbeslag til gitterriste/profilriste
Standardpakningen indeholder 100 stk. komponenter pr. karton. 

Del Dimension  
(mm) Til risttype Udførelse Art.-nr. Vægt

(kg/stk.)

Overdel 22 x 20 D4, D9, A22x22 FZV 163222001 0,02

25 x 20 F4, F9 FZV 163252001* 0,02

33 x 20 H3, H4, H6, H9, H9-T FZV 163332001* 0,02

41 x 30 J9 FZV 163413001* 0,04

33 x 20 H3, H4, H6, H9, H9-T RF, A4 163332002* 0,03

Rustfri overdel 25 x 25 H3, H4, H6, H9, J9 RF, A4 1632502 0,03

Overdel til fintmaskede riste Ø 28 B, D, N, A33x11 FZV 163280001* 0,02

Ø 28 B, D, N, A33x11 RF, A4  163280002 0,01

Overdel til ristesamling 36 x 25 H6, H9, H9-T FZV 163362501 0,04

44 x 25 J9 FZV 163442501 0,06

Specialoverdel til offshore-riste 48 x 30 HN9-T, JN9-T FZV 163483001* 0,03

Overdel til profilriste/letriste 22 x 60 Profilrist, letrist LDS FZV 16360221* 0,02
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Del Dimension  
(mm) Til risttype Udførelse Art.-nr. Vægt

(kg/stk.)

Skrue M8 x 50 20-30 FZV 163605001 0,02

M8 x 60 30-40 FZV 163606001 0,03

M8 x 70 40-50 FZV 163607001 0,03

M8 x 80 50-60 FZV 163608001 0,03

M8 x 60 30-40 RF, A4 163606002 0,02

M8 x 70 40-50 RF, A4 163607002 0,03

Forsænket skrue M8 x 50 20-30 FZV 1636050041 0,02

M8 x 70 30-40 FZV 1636070041 0,02

M8 x 50 20-30 RF, A4 1636050042 0,02

M8 x 70 30-40 RF, A5 1636070042 0,03

Selvskærende skrue M8 x 50 20-40 Zn/Ni, C4 163615001 0,03

7,6 Bor til skrue 16376

Selvskærende skrue B14 x 50 20-30 Zn/Ni, C4 163145001 0,01

Maks. tykkelse 6 mm.

Boreskrue 6,3 x 60 B, D, N, A22x22 Zn/Ni, C4 163636001 0,01

Torx T30. Maks. tykkelse 6 mm.

Boreskrue 5,5 x 50 20-25 RF, A2 163555002 0.01

Boreskrue med gevinddel og skruehoved af 
rustfrit stål A2 med borespids af kulstofstål. 
Maks. tykkelse 12 mm.

5,5 x 65 25-40 RF, A2 163556502 0.01

Kærvskrue M8 x 60 20-40 A-rist 33 x 11 mm RF , A2 164608602 0,01
Kærvskrue med linsehoved

Underdel 40 mm A, B, D, F, H, N FZV 163400001* 0,09

50 mm J, HN9-T, JN9-T FZV 163500001* 0,10

40 mm A, B, D, F, H, N RF, A4 163400002 0,08

50 mm J, HN9-T, JN9-T RF, A4 163500002 0,11

Møtrik til underdel M8 15 x 18 A, B, D, F, H, N FZV 163601501* 0,01

M8 22 x 27 J, HN9-T, JN9-T FZV 163602201* 0,02

M8 15 x 18 A, B, D, F, H, N RF, A4 163601502 0,01

M8 22 x 27 J, HN9-T, JN9-T RF, A4 163602202 0,02

Nylock-møtrik M12 RF A4 RF 1646120012 0,02

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Til maskevidde 28 mm.

Passer blandt andet 
til J-krog M12.

* = Samtlige dele lagerføres
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Indstøbningsrammer
Weland lagerfører indstøbningsrammer til gangriste, køreriste, 
skridsikre riste og entrériste. Indstøbningsrammer fås både som 
løse dele og sammensvejset. 
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Hjørnestykker og længder
Weland lagerfører indstøbnings-
rammer i løse dele, som kan til- 
skæres og monteres i det ønskede  
format. Hjørnestykker og læng-
der er tilpasset til samtlige lager- 
førte gangriste, køreriste og A- 
riste. Rammerne er opbygget af 
rammehjørner 200 x 200 mm og 

sidestykker med en længde på 
3000 mm. Sidestykkerne afkortes 
til den ønskede længde i forbin-
delse med montagen.

Samtlige rammekomponenter er 
varmforzinkede.

Hjørnestykker 200 x 200 mm, lagerføres
Med indstøbningsankre og sømhuller, der letter formarbejdet. 
Varmforzinkede.

Sidestykker 3000 mm, lagerføres
Med indstøbningsankre og sømhuller, der letter formarbejdet. 
Varmforzinkede.

Til risthøjde  
(mm)

Dimension, profil 
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

20 25 x 25 x 3 161253021 0,60

25 30 x 30 x 3 161303021 0,70

30 35 x 35 x 3 161353021 0,80

35 40 x 40 x 3 161405021 0,90

40 45 x 45 x 3 161455021 1,0

45 50 x 50 x 3 161505021 1,1

50 55 x 55 x 3 161555021 1,2

60 65 x 65 x 3 161654021 1,4

70 75 x 75 x 3 161754021 1,6

80 85 x 85 x 3 161854021 1,8

Til risthøjde  
(mm)

Dimension, profil 
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

20 25 x 25 x 3 161253301 4,3

25 30 x 30 x 3 161303301 5,1

30 35 x 35 x 3 161353301 5,8

35 40 x 40 x 3 161405301 6,4

40 45 x 45 x 3 161455301 6,8

45 50 x 50 x 3 161505301 7,5

50 55 x 55 x 3 161555301 8,3

60 65 x 65 x 3 161654301 9,8

70 75 x 75 x 3 161754301 11,3

80 85 x 85 x 3 161854301 12,9

Rammeside

Sømhul
Rammekomponenterne er 
forsynet med sømhuller,  

c/c 300 mm.

Indstøbningsankre
c/c 300 mm

Rammehjørne

3000

Spændvidde

200200
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Indstøbningsramme  
L-30x30x3
Lagerførte indstøbningsrammer til entrériste type 
A22x22, A33x11 og AR1 passer til en ristehøjde på  
25 mm. L-profilen har dimensionerne 30 x 30 x 3 mm.

Indstøbningsrammerne er varmforzinkede som 
standard. 

Indstøbningsramme  
L-40x25x3
Lagerførte indstøbningsrammer til entrériste type 
N6 passer til en ristehøjde på 35 mm. L-profilen har 
dimensionerne 40 x 25 x 3 mm og er koldbukkede.

Indstøbningsrammerne er varmforzinkede som  
standard. 

Indstøbningsrammer,  
bestilt efter mål
Indstøbningsrammer leveres efter mål i henhold til 
ønske og er varmforzinkede. Bestillingsvare. 

Indstøbningsramme L30x30x3, lagerføres
Med indstøbningsankre. Varmforzinkede.

Indstøbningsramme L45x25x3, lagerføres
Med indstøbningsankre. Varmforzinkede.

Indstøbningsramme
Med indstøbningsankre.

Til risthøjde  
(mm)

Dimensioner,  
udvendigt  

rammemål (mm)
Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

25 312 x 612 161030601 3,0

25 412 x 612 161040601 3,3

25 412 x 712 161040701 3,6

25 512 x 712 161050701 3,9

25 512 x 812 161050801 4,2

25 512 x 912 161050901 4,6

25 512 x 1012 161051001 4,9

25 612 x 812 161060801 4,6

25 612 x 912 161060901 4,9

25 612 x 1012 161061001 5,2

25 612 x 1212 161061201 5,8

25 712 x 912 161070901 5,2

25 712 x 1012 161071001 5,5

25 712 x 1212 161071201 6,2

25 812 x 1012 161081001 5,8

25 812 x 1212 161081201 6,5

25 1012 x 1012 161101001 6,5

25 1012 x 1212 161101201 7,1

Til risthøjde  
(mm)

Dimensioner,  
udvendigt  

rammemål (mm)
Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

35 515 x 335 161513351 2,6

35 615 x 335 161613351 2,9

35 715 x 335 161713351 3,6

35 1015 x 500 161105001 4,5

Til risthøjde  
(mm)

Dimension,  
profil (mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/lpm)

20 25 x 25 x 3 161252531 1,5

25 30 x 30 x 3 161303031 1,7

30 35 x 35 x 3 161353531 2,0

35 40 x 40 x 3 161404031 2,2

40 45 x 45 x 3 161454531 2,3

45 50 x 50 x 3 161505031 2,5

50 55 x 55 x 3 161555531 2,8

60 65 x 65 x 3 161656531 3,3

70 75 x 75 x 3 161757531 3,8

80 85 x 85 x 3 161858531 4,3

35 40 x 40 x 5 161404051D* 3,0

* Deling af enkelt ramme.
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Indstøbningsramme,  
aluminium
Indstøbningsramme i aluminium til entrériste AR1-
25 med skridsikringsliste eller gummiliste.

Indstøbningsrammer i speciallegeret betonresistent 
aluminium, naturfarvet. L-profilen har dimensio-
nerne 31 x 25 x 4 mm. Rammen har drejelige ankre. 

Indstøbningsramme, 
rustfri
Indstøbningsrammen leveres efter mål i henhold til 
ønske. Indstøbningsrammen er i rustfrit materiale 
og ubehandlet. Rammen har udadvendte ankre.  
Bestillingsvare.

Indstøbningsramme til 
dørkplade
Indstøbningsrammen leveres  
efter mål i henhold til ønske.  
Bestillingsvare.

Indstøbningsramme, aluminium, lagerføres
Med indstøbningsankre. Materialekvalitet: Aluminium EN AW 6060-T6

Indstøbningsramme, rustfri
Kvalitet EN 1.4404. Med indstøbningsankre.

Indstøbningsramme, dørkplade
Varmforzinkede.

Til risthøjde  
(mm)

Dimensioner,  
udvendigt  

rammemål (mm)
Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

25 500 x 800 161050831 1,5

25 500 x 1000 161051031 1,8

25 600 x 800 161060831 1,6

25 600 x 1000 161061031 1,9

25 800 x 1000 161081031 2,1

Til risthøjde  
(mm)

Dimension,  
profil (mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/lpm)

20 25 x 25 x 3 1612525302 1,2

25 30 x 30 x 3 1613030302 1,4

Til risthøjde  
(mm)

Dimension  
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/lpm)

- 50 x 50 161501 4,5
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Kørestolsramper
Weland fremstiller robuste, sikre og let monterbare kørestolsramper 
af høj kvalitet. Kørestolsramperne fremstilles i varmforzinket stål 
med håndlister af rustfri før.

Gitterristramper
Robust kørestolsrampe i stålud-
førelse. Fremstilles som gitterrist 
inkl. vanger gelændere og nød-
vendige støtteben. Ramperne  
leveres i dele, der er lette at 
montere. Varmforzinkede som 
standard.

s. 77-83
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Gitterristramper

Lagerført i Sverige til levering 
på1-2 uger. 

Weland kørestolsramper frem-
stilles af gitterrist med en maske- 
vidde på c/c 17 x 75 mm, inkl. 
vanger, gelænder og nødvendige 
støtteben. Ramperne leveres i 
dele, der er lette at montere.

Alle dele er som standard varm-
forzinkede.

Standardmoduler
Standardmoduler lagerføres i 
længder fra 1500 mm og op i 500 
mm intervaller. Modulerne fås 
i to bredder, 900 eller 1300 mm. 
Hældningen på ramperne er ju-
sterbar, men må maks. være 1:20 
Hvis ramperne er længere end 6 
meter, skal de forsynes med  
hvileplatform.

Vanger og gelænder
Vangerne fremstilles af L-profil 
150 x 60 x 5 mm med eller uden 
gelænder. Gelænderet fremstilles 
med rustfri håndliste af rør Ø  
42 mm og balustre af U-profil, 
højden er 900 mm.

Væghåndliste
Hvis rampen får langs en væg, 
kan den fremstilles med gelæn-
der i den ene side og væghånd-
liste, som boltes fast i væggen. 
Væghåndlisten fremstilles af rør 
Ø 42 mm og er forsynet med be-
slag. Væghåndlisten er i rustfri 
udførelse.

Gitterrist
Rampen består af gitterrist- 
sektioner af typen N6 25/2 med 
en maskevidde på c/c 17 x 75 mm. 
De fremstilles i bredderne 890 
og 1290 mm. Nederst forsynes 
rampen med en køreplade. Til 
standardreposer er gitterrist- 
målet 1100 x 1100 mm og 1100 x 
1000 mm eller 1500 x 500 og 
1500 x 1000 mm.

Støtteben
Støtteben skal placeres for hver 
3 meter. De fremstilles af stålrør 
Ø 42 mm. I den nederste ende 
presse en gevindbøsning ind i 
røret. En fodplade med et på-
svejset rør med gevind, som  
passer i gevindbøsningen, giver et 
justeringsområde på 30 - 100 mm.

Støttebenene fremstilles i læng-
derne 350, 600 og 1000 mm, ven-
stre- eller højreudførelse. Nød-
vendig tilskæring i forbindelse 
med montering.

Monteringsvinkel/
samlevinkel
Monteringsvinkel anvendes  
mellem rampe og væg, dimension 
115 x 50 x 300 mm. Samlevinkel  
anvendes mellem rampe og 
standardrepos, dimension 115 x 
50 x 220 mm. Begge kan anven-
des til højre- og venstrevange.

Børnesikret gelænder
Weland kørestolsramper frem-
stilles desuden med børnesik-
kert gelænder med en maksimal 
åbning på 100 mm mellem balu-
strene. Gelænderet kan placeres 
på den ene side eller på begge 
sider af rampen.

Overfladebehandling
Alt materiale er varmforzinket 
med undtagelse af håndliste og 
væghåndliste, som er i rustfri 
udførelse.

Længde fra 1500 til 6
000 mm

Bredde 900 eller
1300 mm

1:2090
0 

m
m
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Standardmål til  
komplette ramper

Dimension (mm) 
Bredde x længde

Dimension (mm) 
Bredde x længde

900 x 1500 1300 x 1500

900 x 2000 1300 x 2000

900 x 2500 1300 x 2500

900 x 3000 1300 x 3000

900 x 3500 1300 x 3500

900 x 4000 1300 x 4000

900 x 4500 1300 x 4500

900 x 5000 1300 x 5000

900 x 5500 1300 x 5500

900 x 6000 1300 x 6000

Gelænder i den ene side

Gelænder i den ene side,  
væghåndliste i den  
anden side

Gelænder i begge siderKomplette  
kørestolsramper
Komplette kørestolsramper med gitterriste udformes 
efter dine forudsætninger og ønsker. Her er nogle  
eksempler på, hvordan gelænderne kan placeres  
ved rampen. Weland fremstiller kørestolsgelændere  
i standardmål i henhold til tabellen.
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Børnesikret gelænder
Børnesikret gelænder med maks. åbning på  
100 mm mellem balustrene. Gelænderet  
kan placeres på den ene side eller på  
begge sider af rampen.

Afstand til håndliste Forlænget håndliste

Væghåndliste i begge sider

Uden gelænder og væghåndliste Tilbehør til  
kørestolsramper
Ramperne er blevet videreudviklet, og kravene har 
ændret sig. I dag kan vores kørestolsramper til- 
gængelighedstilpasses med blandt andet kontrast-
markering, gelændere, som begynder 30 cm fra 
rampens start og slutning, samt med afstand mellem 
væghåndliste og balustre.

Vores ramper kan desuden udstyres med børnesikret 
gelænder for at højne sikkerheden yderligere.

75

29
6

70
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Reposer til kørestolsramper
Weland fremstiller standardre- 
poser til kørestolsramper af gitter- 
riste med en maskevidde på c/c 
17 x 75 mm. Reposerne fås i fire 

størrelser. Reposerne anvendes 
også som hvileplatform/vende-
platform mellem to ramper.

Eksempel på ramper med repos/hvileplatform

Understøtning inkl. gitterrist

Gelænder og sparkelisteStøttebenssæt, 4 stk. Gelænder og sparkeliste i vinkel

Dimension (mm) Vægt (kg/stk.)

1110 x 1110 63,5

1110 x 2010 105,8

1510 x 1510 105,0

1510 x 2010 146,8

Dimension (mm) Vægt (kg/stk.)

1100 10,9

1500 15,2

2000 20,2

Længde (mm) Vægt (kg/stk.)

350 8,4

600 11,6

1000 16,8

Dimension (mm) Vægt (kg/stk.)

1100 x 1100 21,0

1500 x 1500 29,7

Eksempel 1
Ramper med repos 90°, ingen til-
grænsende vægge.

Eksempel 2
Ramper med repos 90°, den ene 
side af reposens monteres i væggen.

  

Eksempel 3
Ramper med mellemrepos 180°,  
ingen tilgrænsende vægge.

Eksempel 4
Ramper med en højde på over 0,5 m forsynes med 
mellemliggende reposer 2 m og fortsætter lige frem. 
Reposen kan monteres i væggen.

www.weland.dk | 43 99 75 5580



Længde  
(mm) Til side Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

350 Venstre 174035001 1,4

350 Højre 174035011 1,4

600 Venstre 174060001 2,2

600 Højre 174060011 2,2

1000 Venstre 174100001 3,5

1000 Højre 174100011 3,5

Dele til gitterristramper
Lagerførte dele til kørestolsramper. Varmforzinket udførelse.

Muffe med gevind /  
Fodplade til støtteben

Monteringsvinkel 
Monteringsvinkel mellem rampe og  
eksisterende repos/væg.

Samlevinkel
Samlevinkel mellem rampe og  
standardrepos.

Dimension LxB (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

890 x 500 N2520890501 11,6

890 x 883 N2520890881 20,4

890 x 1000 N2520891001 23,1

1290 x 500 N2521290501 16,6

1290 x 883 N2521290881 29,2

1290 x 1000 N2521291001 33,1

1100 x 1000 N2521101001 28,4

1100 x 1100 N2521101101 31,2

1500 x 500 N2521500501 19,2

1500 x 1000 N2521501001 38,4

Betegnelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Muffe med gevind 174251 0,11

Fodplade 17410101 0,50

Størrelse LxBxH  
(mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

115 x 50 x 300 17403001 1,6

Størrelse LxBxH  
(mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

115 x 50 x 220 17402201 1,2

Gitterristreposer
Gitterrist N6 25/2 med kantstål.  
Maskevidde c/c 17 x 75 mm.

Støtteben
Støtteben i tre længder. Venstre- eller 
højre udførelse. 

Ø 25 x 3

12
5

30
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115
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50
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Sammenfatning af forskrifter i
Bygningsreglementet, BR

•  Ramper må ikke udføres med større hældning 
 end 1:20.

•  Fri bredde mindst 1300 mm.

•  Repos mindst 1300 x 1300 mm.

•  Ramper med en hældning på mere end 1:25 skal 
 have håndlister i begge sider eller værn uden  
 fare for fald til siderne.

•  Ramper med en hældning på mere end 1:25 skal  
 have repos for maks. hver 600 mm højdeforskel.

Tilgængelighed til bygninger
Maks. hældning iht. DS/EN ISO 14122-1 stk. 6.4.

•  Manuelle køretøjer på hjul ≤3 grader (1:19.08)

•  Gående - foretrukket hældning ≤10 grader (1:5.67)

•  Gående - maks. till. hældning ≤20 grader (1:2.75)
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Hvorfor ligeløbstrappe 128 - 129

Specialtrapper     s. 150-157

Nedfældelig trappe  157
Kombitrapper   153
Specialtrapper special   152
Svungne trapper   154
Trapper med opvarmede trappetrin  156
Vindeltrapper  155

Trappetrin og reposer   s. 158-167

Reposer af gitterriste   162
Trappetrin af gitterrist  159 - 161
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Spindeltrapper til flugt vej og industri 
Weland spindeltrapper til flugtveje og industri fremstilles med 
trin af gitterrist eller tåreplade. Denne type trapper egner sig som 
flugtvejstrapper til alle former for lokaler. Desuden anvendes de i 
industri- og lagerlokaler, siloer, vandtårne, pumpestationer etc. 

Spindeltrapperne er varmforzinkede som standard.
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Spindeltrapper til flugt vej og industri 
Arkitektonisk tiltalende
Spindeltrapper smelter i mange tilfælde ind i miljøet 
som en del af facaden. 

Fleksible
Spindeltrapper kræver et lille areal i bunden, uanset 
hvor høje de er. De kan fremstilles med venstre-  
eller højresving og have forskellige antal trin pr. 
omdrejning. Dette betyder, at man stort set altid 
kan få en velfungerende trappe.

Lette konstruktioner
Spindeltrapper kræver normalt ingen ekstra  
bærende konstruktioner, for så vidt afstignings- 
reposerne ikke er meget store.

Pladsbesparende
Spindeltrappe med en radius på 900 mm og afstig-
ningsrepos på 950 x 950 mm med radius kræver en 
diameter på 1900 mm.

www.weland.dk | 43 99 75 55 87



Kan gøres meget høje
Spindeltrapper kan gøres meget 
høje uden ekstra konstruktioner,  
forudsat at det er muligt at af-
stive f.eks. mod en væg. Hvis der 
ikke er tilgrænsende vægge, kan  
afstivningen foretages med langs- 
gående støtteben på trappens 
yderside. 

Sikre
Hvis man skulle miste balancen 
på en spindeltrappe, falder man 
sandsynligvis mod gelænderet, 
hvilket bremser faldet og giver 
den faldende mulighed for at få 
fat i håndlisten og centersøjlen.

Flugt-/redningsvej
Da spindeltrapper er behagelige 
at gå på, sker rømningen hurtigt. 
Selv redning med båre kan lade 
sig gøre på spindeltrapper med 
større radius.

Let at montere
Spindeltrappen består af let 
håndterbare dele, som skrues 
sammen. De eneste værktøjer, 
som kræves, er boremaskine, 
spændenøgle (fastnøgle eller 
skraldenøgle) og unbrakonøgle.

Bemærk! Der kræves ingen  
svejsning ved montage.  
Der medfølger tydelig monterings- 
vejledning.

Se desuden monteringsfilmen på 
vores hjemmeside www.weland.dk 

Kort leveringstid
Weland spindeltrapper til flugt-
veje og industri kan leveres med 
ekstra kort leveringstid, under 
forudsætning af at der anvendes 
standardkomponenter.

Spindeltrapper er i de fl este tilfælde meget praktiske trappeløsninger
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Spindeltrapper er i de fl este tilfælde meget praktiske trappeløsninger
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Spindeltrappe standard

Gelændere
Weland fremstiller fire forskellige gelændere til spindeltrappen.  
Hvilket gelænder der skal vælges, afhænger først og fremmest af, hvor 
trappen skal placeres, og om der kommer til at opholde sig børn, hvor 
spindeltrappen skal stå.

Gelænderhøjden er 1100 mm ved trinforkant. 

Varmforzinket udførelse.

Tremmegelænder
Rundstangsgelænderet er præcis som 
bøjlegelænderet et børnesikkert alternativ 
med en maks. åbning mellem  
stængerne på 100 mm.

Bøjlegelænder
Bøjlegelænderet er et børnesikkert  
gelænder, dvs. åbningen mellem  
stængerne er maks. 100 mm.
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Standardgelænder
Standardgelænder (industri) med  
1 baluster pr. trin og 1 stk. knæliste i  
50 mm fladstål. Anvendes på flugtvejs-
trapper til industri og erhverv, hvor  
børn normalt ikke kan færdes. 

Gelænder med knælister
Rækværk som ”standardgelænderet” 
men med 2, 3 eller 4 knælister (med-
løbere), men må ikke regnes som  
børnesikret, da børn kan klatre  
i rækværket. 

Børnesikring
Ved børnesikring menes, at børn 
ikke kan klatre, eller komme i 
klemme, i gelænderet. 

maks.  
100 mm

90
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Håndliste
Håndlisten er som standard 
udført i rustfrit rør. Håndlisten 
fastgøres til stængerne med et 
klemmebeslag.

Trappetrin
Som standard fremstilles spindeltrappetrin i to 
forskellige udførelser. Trin i gitterrist og dørkplade 
med tåremønster. 

Varmforzinket udførelse.

Trin i gitterrist
Gitterristens maskevidde  
c/c 33 x 50 mm.

Trin i dørkplade  
med tåremønster

Repos/hvileplatform
Reposen fremstilles som kvadratisk repos, 90° repos 
med radius eller som et sluttrin som standard. Af-
vigende reposer fremstilles efter kundens behov. 
Også hvileplatforme kan forekomme.

BEMÆRK! Ved valg af reposernes størrelse er det 
vigtigt at tænke på frihøjden.

Læs mere om frihøjden på side 100.

Kvadratisk
Kvadratisk standardrepos til  
placering i et hjørne eller forbindelse  
med kanten i trappehullet.

90° repos med radius
90° repos med radius til  
forbindelse med rundt trappehul.

Sluttrin
Sluttrin, som forbindes med  
eksisterende kant i trappehul.
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Reposgelænder/ 
afslutningsgelænder
Som standard forsynes spindeltrappen med et af-
slutningsgelænder bagest på reposen. Placeres fra 
centersøjlen til trappens periferi.

Overfladebehandling
Som standard varmforzinkes Weland spindel- 
trapper til flugtveje og industri i iht. DS/EN ISO 
1461.

Læs mere om overfladebehandling på siderne 254-257.
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Gelændere
Gelænder med plade, perforeret 
plade og trådnet er andre varian-
ter af gelændere, som Weland 
fremstiller. Denne form for gelæn- 
der er børnesikre, dvs. åbningen 
er maks. 100 mm. 
 

Plade/perforeret plade
Gelænder med plade og  
perforeret plade er et  
børnesikkert gelænder,  
dvs. åbningen er maks.  
100 mm. 

Kreneleret net
Gelænderet med kreneleret  
net er præcis som  
gelænderet med plade  
et børnesikkert alternativ  
med en åbning på maks.  
100 mm.

Forhøjet gelænder
Spindeltrappen kan forsynet 
med forhøjet gelænder. Det er en 
gelænderløsning ved høje trapper, 
og hvis gelænderet føles for lavt, 
hvilket kan forekomme ved  
nedadgående gangretning. 

 

Alternative  
udførelser 
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Alternative  
udførelser 

Ekstra håndliste
Weland spindeltrapper til flugt-
veje og industri kan desuden 
udstyres med ekstra håndliste. 
Håndlisten placeres under hånd-
listen og monteres i valgfri højde. 

Indvendig håndliste
Spindeltrappen kan desuden 
forsynes med en indvendig 
håndliste. Håndlisten placeres på 
centersøjlen. 

Betontrin
Trinoverflade af beton, 50 mm. 
Understøtning af plade.

Repos/platform
Valgfri udformning af reposen 
fremstilles på bestilling. Reposen 
kan desuden udbygges til en 
platform/balkon.

Balkoner
Balkoner fremstilles i ønsket 
størrelse og forsynes med nød-
vendige gelændere og stag. Hvis 
reposerne er meget store, frem-
stilles de i sektioner for at lette 
monteringen. 

Værn om trappehul 
Som standard forsynes spindel- 
trapperne med et gelænder bagest 
på reposen. Gelænderet placeret 
fra centersøjlen til periferien. 
Ud over dette fremstiller Weland 
flere forskellige typer af værn 
om trappehullet i henhold til 
kundens ønsker. Visse gelændere 
lagerføres desuden.

Læs mere om gelændere/værn om 
trappehul på siderne 168-187.

Ekstra håndliste

Indvendig håndliste
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Sikkerhedsbure
For at forhindre uvedkommende i at benytte sig af 
spindeltrappen kan den suppleres med et rundt 
sikkerhedsbur et kvartbur forneden. Døren forsynes 
med lås af typen ASSA 565, falle- og rigellås. Dør-
håndtag på begge sider. Døren til buret åbnes med 
nøgle udefra og vrider indefra.

Rundt sikkerhedsbur
Burene fremstilles som standard i gitterriste. Radi-
ussen på buret er 50 mm større end radiussen på 
trappen. Højden er 2500 mm. Den leveres i sektioner 
til sammenboltning, nødvendigt boltemateriale med-
følger. Buret placeres på et fundament. 

Varmforzinket udførelse.

Kvartbur
Kvartbure er et alternativ til runde sikkerhedsbure. 
Kvartburet monteret direkte på spindeltrappen 
uden noget ekstra fundament.  
Burene fremstilles som standard  
i gitterriste. Højden er  
2250 mm. 

Sikkerhedsbur og  
trappebeklædning
Sikkerhedsbure i gitterriste kan også fremstilles 
højere end standardhøjden. Hele trappens højde 
kan beklædes med en trappebeklædning. Andre 
materialer, som Weland anvender til beklædning er 
f.eks. rør, strækmetal, perforeret plade, træ m.m. 
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Låge
Weland låger kan monteres på spindeltrappen. 
Lågens hængsler monteres på centersøjlen, og 
låsebeslaget fastgøres i trappegelænderet. Låsen 
er fjederbelastet og så hård, at små børn ikke kan 
åbne den.
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Vi hjælper gerne med råd og dåd ved projektering 
af Weland spindeltrappe.

Ved bestilling tegnes hver spindeltrappe op for sig, 
og tegningen sendes til kunden med henblik på 
godkendelse, før den fremstilles.

Projektering
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16 trin/omdrejning
Bedst R=800-900 mm

Trinhøjde (stigning)
Trinhøjden vælges ud fra den givne højde 
mellem start og afstigning. Den egnede radius 
og antallet af trin pr. omdrejning bestemmer 
derefter trinhøjden.

Trinhøjden bør ligge mellem 160 og 220 mm. 
Jo lavere trinhøjde der vælges, desto dybere 
skal trinnet være. En normal trinhøjde ligger 
fra ca. 170 til ca 210 mm. 

Formlen for trinhøjde er 2 x h + B = 600-660.

Frihøjde
Frihøjden på trappen må ikke komme under 
2100 mm. Højden måles mellem to punkter, 
der befinder sig lige under hinanden.

Mål fra overkanten på det nederste trins 
forkant til underkanten på reposens (trin) 
bagkant.

Trappeudformning
Af hensyn til valg af trappeudformning findes 
nedenfor Trinskabeloner og Trappemål. 
De i tabellen gule felter er de trapper som 
100% overholder BR Bygningsreglemen-
tets krav, og de grønne felter er de trapper, 
der overholder Arbejdstilsynets anvisninger.

Trinskabeloner

14 trin/omdrejning
Bedst R=600 mm

Højresvingende Venstresvingende

B
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ih

øj
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. 2
10
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15 trin/omdrejning
Bedst R=700 mm

22 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1500 mm

24 trin/omdrejning
Bedst R=1400-1500 mm

Højre- eller venstresvingende trappe
Weland spindeltrapper kan  
fremstilles højre- eller  
venstresvingende. Ved  
højresvingende er cen- 
trumrøret på højre side  
- set nedefra.

23 trin/omdrejning
Bedst R=1400-1500 mm

100
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Iht. BR skal spindeltrapper have en fri bredde ≥ 1000 
mm, grunde i trin ≥ 200 mm målt midt i trappens fri 
bredde, stigninger ≤ 180 mm samt fri højder ≥ 2100 mm.

Flugtvejstrapper, hvor øverste etages gulv ligger over 
5,1 m over terræn, skal endvidere være R30 trapper. 
Desuden kræves som regel selvstændige trapperum, 
sprinkleranlæg eller klimaskærme omkring trappen. 
Det påhviler bygherren selv at forespørge herom hos 
den lokale myndighed.

Løse skemaer med trins- 
kabeloner kan rekvireres  
hos Weland, så man  
selv kan beregne den  
aktuelle trappes forløb.

Trappemål Nedenstående skal have indvendig håndliste iht. BR

Radius / trin  
pr. omdr.

Grund midt i  
fribredden

Grund i  
udv. ganglinje 
250 mm fra  

radius

Fribredde  
mellem spindel 

og håndliste

600/14 139 157 494
600/15 130 147 494
600/16 122 137 494

700/15 151 188 594
700/16 142 177 594
700/17 133 166 594
700/18 126 157 594

800/16 161 216 694
800/17 152 203 694
800/18 143 192 694
800/19 136 182 694
800/20 129 173 694

900/16 181 255 794
900/17 170 240 794
900/18 161 227 794
900/19 152 215 794
900/20 145 204 794
900/21 138 194 794

1000/17 189 277 894
1000/18 178 262 894
1000/19 169 248 894
1000/20 160 236 894
1000/21 153 224 894
1000/22 146 214 894
1000/23 139 205 894

1100/18 196 297 994
1100/19 185 281 994
1100/20 176 267 994
1100/21 168 254 994
1100/22 160 243 994
1100/23 153 232 994
1100/24 147 222 994

1200/17 226 351 1094
1200/18 213 331 1094
1200/19 202 314 1094
1200/20 192 298 1094
1200/21 183 284 1094
1200/22 174 271 1094
1200/23 167 259 1094
1200/24 160 249 1094

Radius / 
trin pr.  
omdr.

Grund  
500 mm  
fra indv. 
håndliste

Grund i  
udv. ganglinje 
250 mm fra  

radius

Fribredde  
mellem  

indv. og udv.  
håndliste

Radius  
på indv. 

håndliste

1300/18 232 366 1094 164
1300/19 220 347 1094 164
1300/20 209 330 1094 164
1300/21 200 314 1089 169
1300/22 200 300 1057 201
1300/23 200 287 1025 233
1300/24 200 275 994 264

1400/20 209 361 1194 164
1400/21 200 344 1189 169
1400/22 200 328 1157 201
1400/23 200 314 1125 233
1400/24 200 301 1094 264
1400/25 200 289 1062 296
1400/26 200 278 1030 328

1500/22 200 357 1257 201
1500/23 200 341 1225 233
1500/24 200 327 1194 264
1500/25 200 314 1162 296
1500/26 200 302 1130 328
1500/27 200 291 1098 360
1500/28 200 280 1066 392

20 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1500 mm

28 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

17 trin/omdrejning
Bedst R=900-1200 mm

25 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

19 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1400 mm

27 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

18 trin/omdrejning
Bedst R=900-1200 mm

26 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

Fribredde: Trappens fri bredde = udvendig radius ÷ 105 mm. 

Radius / trin pr. omdr. med           er ok iht AT

Radius / trin pr. omdr. med           er ok iht BR og AT

250

midt ganglinie  
(bruges iht. BR)

Gelænderets / 
trappens udv. 

radius

udvendig  
ganglinie  

(bruges til at 
bedømme  
trappens  

behagelighed)
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0,5 kN/m

Håndliste
Som standard er håndlisten  
af rustfrit rør med en  
dimension på Ø 42 mm.

Gelænderbelastning
Gelænderet er dimensioneret  
til at tåle en belastning fra  
0,5 kN/m håndliste.

Belastning på trin
Trinnene er dimensioneret  
til en fordelt belastning på  
5,0 kN/m2 eller en punkt- 
belastning på 5,0 kN.

Afstand til væg
Spindeltrappens yderperiferi skal være mindst  
50 mm fra væggen. Trindybden beregnes i en tænkt 
ganglinje 250 mm fra periferien.

Gelænderhøjde
Gelænderhøjden er 1100 mm  
ved trinforkant. Ekstra hånd- 
liste placeres i valgfri højde  
inden for balustrene, f.eks.  
900 mm.

Gelænderhøjden på reposen  
er 1100 mm som standard.
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Stagning
Spindeltrappen skal fast- 
holdes for hver om- 
drejning (ca 3,5 meters  
højde). Dette kan ske ved  
afstigningsreposens  
fastgørelse. 

Hvis trappen mangler afstigningsrepos på hver om-
drejning foretages stagning mellem trappens trin og 
væggen ved hjælp af tilpassede stag.

Stagning, vertikalt
I de tilfælde, hvor spindeltrappen ikke kan stages i 
den nærliggende væg, kan den med fordel stabili-
seres med vertikale stagrør. Disse fastgøres nederst 
mod det færdige gulv eller fundamentet. 

Ø 150

10
0

Fastgørelse af resposer
Anvend passende skruetype  
med hensyn til materialet  
ved fastgørelsespunkterne.

Fastgørelse, bundplade
Anvend passende skruetype med hensyn til  
materialet ved fastgørelsespunktet. 

Fastgørelse til spindeltrapper, hvor eksisterende 
plade mangler, skal der støbes en plint. Denne skal 
dimensioneres med hensyn til vindkræfter m.m. 

Generelt gælder det, at  
bundpladens afstand til  
væggen skal svare mindst  
til trappens radius plus  
50 mm.
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Montering
Monteringen udføres let med 
enkle håndværktøjer.

Der medfølger udførlig monte-
ringsvejledning. Ud over monte-
ring på sædvanlig vis kan Weland 
spindeltrapper desuden monteres 
komplet på jorden og løftes på 
plads.

Se desuden monteringsfilmen  
på vores hjemmeside  
www.weland.dk

Emballage
Alle komponenter leveres i  
trækasse.

Dette giver ekstra stor tryghed 
for os og for vores kunder. Når 
leverancen ankommer til op- 
stillingsstedet i ubrudt stand, ved 
vi, at leverancen er komplet og 
intakt.

Montøren behøver ikke at leve 
efter kolli, og leverancekont- 
rollen sker med den vedlagte 
pakkeliste, helt uden besvær.
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Bestillingsoplysninger til spindeltrapper, flugtvej/industri
Angiv følgende oplysninger, eller send en tegning med mål eller byggetegning til bestilling eller hurtigt  
tilbud.  Formularen (PDF) kan desuden downloades på www.weland.dk.

Standard:

Alternative udførelser:

Overlad projekteringen af trappen til Weland. Hvis vi får ovenstående oplysninger, så får du en velfungerende trappe.

Trinudførelse
❏  Gitterrist
❏  Dørkplade med tåremønster

Håndliste
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 industribørstet

Trinudførelse
❏ Trinoverflade af beton, 50 mm. 
 Understøtning af plade.

Gelænderudførelse
❏ Børnesikret gelænder  
 med gelænderbeklæd- 
 ning af plade/perforeret  
 plade
❏ Børnesikret gelænder med  
 kreneleret net/trådnet

Forhøjet gelænder
❏ Forhøjet gelænder

Etagehøjde
Gulv til gulv. Angiv for hver etage.

Højde etage 1 = ...............................

Højde etage 2 = ...............................

Højde etage 3 = ...............................

Gelænderudførelse
❏  Standardgelænder  

industri med 1 flad- 
stålsknæliste

❏  Børnesikret gelænder  
med bøjler

❏  Børnesikret gelænder  
med tremmer

❏  Gelænder med 2, 3  
eller 4 fladstålsknælister  
50 x 3 mm

 ...................stk. knælister

Ekstra håndliste
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 industribørstet

Indvendig håndliste
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 industribørstet

Repos/platform/balkon
❏ Valgfri udformning, angiv mål

Nedre plan
• Vægge, døre, vinduer. Placering   
 med mål.
• Døre markeres med størrelse og  
 åbning.

Øvre plan
• Vægge, døre, vinduer. Placering   
 med mål.
• Eventuelt størrelse på trappehullet.
• Døre markeres med størrelse og  
 åbning.

Værn om trappehul
• Markér eventuelt værn om trappehul  
 med mål.

Afstigningsrepos
❏ Kvadratisk
❏ 90° repos med radius
❏ Sluttrin

Overfladebehandling
❏ Varmforzinket, standard

Trappens radius
Radius 600, 700 til 1500 mm.

R= ....................................................

Reposgelænder/ 
værn om trappehul
❏ Valgfri udformning, angiv venligst   
 mål. Se mere tekst på side 95.

Sikkerhedsbur
❏ Rundt sikkerhedsbur
❏ Kvartbur

Låge
❏ Nedre plan
❏ Øvre plan

For hver etage angives følgende:
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Spindeltrapper til 
villa og kontor til  
indendørsbrug
Weland spindeltrappe til indendørs brug er en trappe, som 
du kan kombinere og udforme til dit behov i dit miljø.  
Vi anvender materialerne træ, glas og stål til trappen. 

Denne type spindeltrappe egner sig til kontor, butikker, 
villaer m.m.
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Weland spindeltrappe til indendørs brug, en trappe, der egner sig til alle miljøer.
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Weland spindeltrappe til indendørs brug, en trappe, der egner sig til alle miljøer.

Arkitektonisk  
tiltalende
Ligeløbstrapper opfattes ofte som 
tunge, klodsede og dominerende 
i et rum.

Spindeltrapper er betydeligt 
”flottere” og slet ikke på samme 
måde dominerende. I mange 
tilfælde smelter de ind i miljøet 
eller bliver som et ”møbel” i  
rummet.

Fleksible
Som regel er pladsen til trappen 
begrænset og af- og påstignings-
punkterne givne. Dette betyder, at 
ligeløbstrapper kan blive meget 
stejle eller opbrydes i flere trappe- 
løb, hvilket er meget kompliceret 
og dyrt.

Spindeltrapper kræver samme 
lille areal i bunden, uanset hvor 
høje de er. De kan fremstilles 
med venstre- eller højresving og 
have forskellige antal trin pr. om-
drejning. Dette betyder, at man 
stort set altid kan få en velfunge-
rende trappe.

Lette  
konstruktioner
Spindeltrapper kræver normalt 
ingen ekstra bærende konstruk-
tioner, for så vidt afstignings- 
reposerne ikke er meget store.

Pladsbesparende
Spindeltrappe med en radius på 
900 mm og afstigningsrepos på 
950 x 950 mm med radius kræver 
en diameter på 1900 mm.

Sikre
Hvis man skulle miste balancen 
på en spindeltrappe, falder man 
sandsynligvis mod gelænderet, 
hvilket bremser faldet og giver 
den faldende mulighed for at få 
fat i håndlisten og centersøjlen.

 
Let at montere
Spindeltrappen består af let 
håndterbare dele, som skrues 
sammen. De eneste værktøjer, 
som kræves, er boremaskine, 
spændenøgle (fastnøgle eller 
skraldenøgle) og unbrakonøgle.

Bemærk! Der kræves ingen  
svejsning ved montage. Der  
medfølger tydelig monterings- 
vejledning.

Se hele monteringsfilmen på vores 
hjemmeside www.weland.dk
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Gelændere
Weland fremstiller fire forskellige  
standardgelændere til spindel- 
trappen. Hvilket gelænder der 
skal vælges, afhænger først og 
fremmest af, hvor trappen skal 
placeres, og om der kommer til at 
opholde sig børn, hvor spindel- 
trappen skal stå.

Gelænderhøjden er 1100 mm ved 
trinforkant.  

Børnesikre  
gelændere
Welands standardudførelse for at 
opfylde disse krav er et gelænder 
med bøjler eller et gelænder med 
tremmer og bredde åvning maks. 
100 mm. 

Gelænder med hærdede glas- 
kassetter, metalpladekassetter  
eller kreneleret net er andre  
varianter, som er børnesikre,  
se side 116.

Ved børnesikring menes at børn 
ikke kan klatre eller komme i 
klemme i gelænderet.

Spindeltrappe 
standard

maks.  
100 mm
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Tremmegelænder
Tremmegelænder er præcis som bøjle-
gelænderet et børnesikkert alternativ  
med en maks. åbning mellem  
balustrene på 100 mm.

Bøjlegelænder
Bøjlegelænderet er et børnesikkert ge-
lænder, dvs. åbningen mellem balustrene 
er maks. 100 mm. 

Håndliste
Som standard er håndlisten af 
valset stålrør med en diameter på 
42 mm eller med en rund ege-
træshåndliste med en diameter 
på 50 mm.

Håndlisten af rør samles ved 
hjælp af et patenteret samle-
stykke.

Når spindeltrapper er blevet 
varmforzinket, anvendes hånd-
liste af rustfrit rør, den samme 
som ved udendørs brug.

Trappetrin
Som standard fremstilles spindel- 
trappetrin i to forskellige udfø-
relser. Trætrin og metalpladetrin.

Trætrin
Som standard anvendes massivt stav-
limet egetræ, 30 mm. Andre træsorter 
såsom fyr, birk, bøg og ask kan også 
anvendes, se alternative  
udførelser.

Lige metalpladetrin
Metalpladetrin til belægning med  
måtte eller formonteret  
med måtte.

www.weland.dk | 43 99 75 55

Standardgelænder
Standardgelænder (industri) med 1 ba-
luster pr. trin og 1 stk. knæliste i 50 mm 
fladstål. Anvendes på flugtvejstrapper  
til industri og erhverv, hvor børn  
normalt ikke kan færdes. 

Gelænder med knælister
Rækværk som ”standardgelænderet” 
men med 2, 3 eller 4 knælister (med- 
løbere), men må ikke regnes som  
børnesikret, da børn kan klatre i  
rækværket. 
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Afstigningsrepos
Reposen fremstilles som kvadratisk repos, 90° repos 
med radius eller som et udtrin som standard. Af- 
vigende reposer fremstilles efter kundens behov. 

BEMÆRK!Ved valg af reposernes størrelse er det 
vigtigt at tænke på frihøjden.

Læs mere om frihøjden på side 121.

Kvadratisk
Kvadratisk standardrepos til  
placering i et hjørne eller forbindelse  
med kanten i trappehullet.

90° repos med radius
90° repos med radius til forbindelse  
med rundt trappehul.

Udtrin
Udtrin, som forbindes med  
eksisterende kant i trappehul.

Reposgelænder/ 
afslutningsgelænder
Som standard forsynes spindeltrappen med et af-
slutningsgelænder bagest på reposen. Placeres fra 
centersøjlen til trappens periferi.

Overfladebehandling
Som standard leveres Weland indendørstrapper 
grundmalede, men kan også leveres færdigmalede i 
valgfri RAL-farve.

Andre overfladebehandlinger kan desuden udføres 
som tillæg. 

Læs mere om overfladebehandling på siderne 254-257.Tr
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Alternative udførelser

Gelændere
Gelænder med glaskassetter,  
metalpladekassetter og kreneleret 
net er andre varianter af gelæn-
dere, som Weland fremstiller. 
Denne form for gelænder er  
børnesikre, dvs. åbningen er 
maks. 100 mm. 

Glaskassetter
Gelænder med 6 mm hærdede 
glaskassetter er et børne- 
sikkert gelænder, dvs.  
åbningen mellem glas- 
kassetterne er maks.  
100 mm.

Plade/perforeret plade
Gelænder med plade og 
perforeret plade er et  
børnesikkert gelænder,  
dvs. åbningen er maks.  
100 mm.

Kreneleret net
Gelænderet med kreneleret 
net er et børnesikkert  
alternativ med maksimal  
åbning på 100 mm.
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Ekstra håndliste
Weland spindeltrapper til inden-
dørsbrug kan desuden udstyres 
med ekstra håndliste. Håndlisten 
placeres under håndlisten og 
monteres i valgfri højde. 

Indvendig håndliste
Spindeltrappen kan desuden 
forsynes med en indvendig 
håndliste. Håndlisten placeres 
på centersøjlen.

Repos/platform
Valgfri udformning af reposen 
fremstilles på bestilling. Reposen 
kan desuden udbygges til en 
platform/balkon.

Balkoner
Balkoner fremstilles i ønsket 
størrelse og forsynes med nød-
vendige gelændere og stag. Hvis 
reposerne er meget store, frem-
stilles de i sektioner for at lette 
monteringen. 

Værn om trappehul 
Som standard forsynes spindel- 
trapperne med et gelænder  
bagest på reposen. Gelænderet 
placeret fra centersøjlen til peri-
ferien. Ud over dette fremstiller 
Weland flere forskellige typer af 
værn om trappehullet i henhold 
til kundens ønsker. Visse gelæn-
dere lagerføres desuden.

Læs mere om gelændere/værn om 
trappehul på siderne 168-187.

Ekstra håndliste

Indvendig håndliste

Håndliste
Rund håndliste af fyr, birk, bøg 
eller ask er også mulig. Hånd- 
listen har en diameter på 50 mm. 

Rektangulær træhåndliste frem-
stilles på bestilling.  
Håndlisten har  
målene 45x130 mm  
og er i massivt træ. 

Trappetrin
Spindeltrappetrin i andre mate-
rialer som f.eks. andre træsorter, 
beton, marmor, terrazzo, klinker 
m.m. fremstilles efter dine ønsker.

Trætrin
Massivt stavlimet fyr, birk, bøg og ask, 
30 mm. Hårdlakeret eller olieret overflade.

Betontrin
Trinoverflade af gråbeton, 50 mm.  
Understøtning af plade.

Marmortrin
Trinoverflade af marmor, 30 mm.  
Understøtning af plade.

Terrazzotrin
Trinoverflade af terrazzobeton,  
50 mm. Understøtning af plade.

Klinketrin
Trinoverflade af klinker. Understøtning af 
plade.
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Låge
Weland låger kan monteres på spindeltrappen. 
Lågens hængsler monteres på centersøjlen, og 
låsebeslaget fastgøres i trappegelænderet. Låsen 
er fjederbelastet og så hård, at små børn ikke kan 
åbne den. 

Lågen kan anvendes både i begyndelsen og  
slutningen af trappen.
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Trinhøjde
Trinhøjden vælges ud fra den givne højde mellem 
start og afstigning. Den egnede radius og antallet af 
trin pr. omdrejning bestemmer derefter trinhøjden.

Trinhøjden bør ligge mellem 160 og 220 mm. Jo lavere 
trinhøjde der vælges, desto dybere skal trinnet være. 

Formlen for trinhøjde er  
2 x h + B = 600-660.

B

h

Vi hjælper gerne med råd og dåd ved projektering 
af Weland spindeltrappe.

Ved bestilling tegnes hver spindeltrappe op for sig, 
og tegningen sendes til kunden med henblik på 
godkendelse, før den fremstilles.

Trapperadius
Trapperadien er afstanden fra trappens centrum til 
håndlistens yderkant. Weland fremstiller spindel- 
trapper med en radius fra 600 til 1500 mm.

Projektering

Trapperadius
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Højre- eller  
venstresvingende trappe
Weland spindeltrapper fremstilles både som højre- 
og venstre-svingende trappe. Med højresvingende 
trappe menes, at den svinger mod højre ved opad-
gående gangretning (centersøjlen er til højre, når 
man går opad).

Frihøjde
Frihøjden på trappen må ikke komme under 2000 mm.  
Højden måles mellem to punkter, der befinder sig 
lige under hinanden.

Mål fra overkanten på det  
nederste trins forkant til  
underkanten på reposens  
(trin) bagkant.

Højresvingende Venstresvingende

Fr
ih

øj
de

 m
in

. 2
00

0

Projektering
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28 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

27 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

26 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

25 trin/omdrejning
Bedst R=1500 mm

23 trin/omdrejning
Bedst R=1400-1500 mm

22 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1500 mm

17 trin/omdrejning
Bedst R=900-1200 mm

16 trin/omdrejning
Bedst R=800-900 mm

Trappeudformning
Af hensyn til valg af trappeudformning findes neden-
for Trinskabeloner og Trappemål. De i tabellen 
gule felter er de trapper som 100% overholder BR 
Bygningsreglementets krav, og de grønne felter er 
de trapper, der overholder Arbejdstilsynets anvis-
ninger.

Trinskabeloner

Trappemål

Radius / trin  
pr. omdr.

Grund midt i  
fribredden

Grund i  
udv. ganglinje 
250 mm fra  

radius

Fribredde  
mellem spindel 

og håndliste

600/14 139 157 494
600/15 130 147 494
600/16 122 137 494

700/15 151 188 594
700/16 142 177 594
700/17 133 166 594
700/18 126 157 594

800/16 161 216 694
800/17 152 203 694
800/18 143 192 694
800/19 136 182 694
800/20 129 173 694

900/16 181 255 794
900/17 170 240 794
900/18 161 227 794
900/19 152 215 794
900/20 145 204 794
900/21 138 194 794

1000/17 189 277 894
1000/18 178 262 894
1000/19 169 248 894
1000/20 160 236 894
1000/21 153 224 894
1000/22 146 214 894
1000/23 139 205 894

1100/18 196 297 994
1100/19 185 281 994
1100/20 176 267 994
1100/21 168 254 994
1100/22 160 243 994
1100/23 153 232 994
1100/24 147 222 994

1200/17 226 351 1094
1200/18 213 331 1094
1200/19 202 314 1094
1200/20 192 298 1094
1200/21 183 284 1094
1200/22 174 271 1094
1200/23 167 259 1094
1200/24 160 249 1094

14 trin/omdrejning
Bedst R=600 mm

15 trin/omdrejning
Bedst R=700 mm

20 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1500 mm

24 trin/omdrejning
Bedst R=1400-1500 mm

19 trin/omdrejning
Bedst R=1300-1400 mm

18 trin/omdrejning
Bedst R=900-1200 mm
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0,5 kN/m

Håndliste
Som standard er håndlisten  
i 42 mm rustfrit flerbukket,  
ubehandlet standardrør.

Gelænderbelastning
Rækværket er dimensioneret  
til en belastning på 0,5 kN/m  
håndliste.

Belastning på trin
Trinnene er dimensioneret  
til en fordelt belastning på  
5,0 kN/m2 eller en punkt- 
belastning på 5,0 kN.

Afstand til væg
Afstand fra trappens periferi til væg  
skal være min. 50 mm.

Gelænderhøjde
Højden er 1100 mm både ved trinforkant i trappeløb 
og på reposrækværket. Ekstra hånd- 
liste placeres i valgfri højde inden  
for balustrene, f.eks. 900 mm.

Gelænderhøjden på reposen  
er 1100 mm som standard.
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Iht. BR skal spindeltrapper have en fri bredde ≥ 1000 
mm, grunde i trin ≥ 200 mm målt midt i trappens fri 
bredde, stigninger ≤ 180 mm samt fri højder ≥ 2100 mm.

Flugtvejstrapper, hvor øverste etages gulv ligger over 
5,1 m over terræn, skal endvidere være R30 trapper. 
Desuden kræves som regel selvstændige trapperum, 
sprinkleranlæg eller klimaskærme omkring trappen. 
Det påhviler bygherren selv at forespørge herom hos 
den lokale myndighed.

Løse skemaer med trins- 
kabeloner kan rekvireres  
hos Weland, så man  
selv kan beregne den  
aktuelle trappes forløb.

Nedenstående skal have indvendig håndliste iht. BR

Radius / 
trin pr.  
omdr.

Grund  
500 mm  
fra indv. 
håndliste

Grund i  
udv. ganglinje 
250 mm fra  

radius

Fribredde  
mellem  

indv. og udv.  
håndliste

Radius  
på indv. 

håndliste

1300/18 232 366 1094 164
1300/19 220 347 1094 164
1300/20 209 330 1094 164
1300/21 200 314 1089 169
1300/22 200 300 1057 201
1300/23 200 287 1025 233
1300/24 200 275 994 264

1400/20 209 361 1194 164
1400/21 200 344 1189 169
1400/22 200 328 1157 201
1400/23 200 314 1125 233
1400/24 200 301 1094 264
1400/25 200 289 1062 296
1400/26 200 278 1030 328

1500/22 200 357 1257 201
1500/23 200 341 1225 233
1500/24 200 327 1194 264
1500/25 200 314 1162 296
1500/26 200 302 1130 328
1500/27 200 291 1098 360
1500/28 200 280 1066 392

Fribredde: Trappens fri bredde = udvendig radius ÷ 105 mm. 

Radius / trin pr. omdr. med           er ok iht AT

Radius / trin pr. omdr. med           er ok iht BR og AT

250

midt ganglinie  
(bruges iht. BR)

Gelænderets / 
trappens udv. 

radius

udvendig  
ganglinie  

(bruges til at 
bedømme  
trappens  

behagelighed)
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Stagning
Spindeltrappen skal  
stages for hver om- 
drejning. Dette kan ske  
ved afstigningsreposens  
fastgørelse. 

Hvis trappen mangler  
afstigningsrepos på hver omdrejning foretages 
stagning mellem trappens trin og væggen ved 
hjælp af tilpassede stag. 

Fastgørelse af resposer
Anvend passende skruetype med hensyn til materialet 
ved fastgørelsespunkterne.

Ø 150

10
0

Fastgørelse, bundplade
Anvend passende skruetype med hensyn til  
materialet ved fastgørelsespunktet. 

Ved fastgørelse af spindeltrapper, hvor eksisterende 
plade mangler, skal der støbes en plint. Denne skal 
dimensioneres med hensyn til aktuelle belastninger. 

Generelt gælder det, at bundpladens afstand til 
væggen skal svare mindst til trappens radius plus 
50 mm.
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Emballage
Alle komponenter leveres i trækasse.

Dette giver ekstra stor tryghed for os og for vores 
kunder. Når leverancen ankommer til opstillings-
stedet i ubrudt stand, ved vi, at leverancen er  
komplet og intakt.

Montøren behøver ikke at leve efter kolli, og leve-
rancekontrollen sker med den vedlagte pakkeliste, 
helt uden besvær.

Montering
Monteringen udføres let med enkle håndværktøjer.

Der medfølger udførlig monteringsvejledning. Ud 
over montering på sædvanlig vis kan Weland spindel- 
trapper desuden monteres komplet på jorden og 
løftes på plads.

Se desuden monteringsfilmen på vores  
hjemmeside www.weland.dk
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Bestillingsoplysninger for spindeltrapper, villa og kontor indendørs
Angiv følgende oplysninger, eller send en tegning med mål eller byggetegning til bestilling eller hurtigt tilbud.  
Formularen (PDF) kan desuden downloades på www.weland.dk.

Standard:

Alternative udførelser:

Overlad projekteringen af trappen til Weland. Hvis vi får ovenstående oplysninger, så får du en velfungerende trappe.

Trinudførelse
❏ Trætrin, massiv eg 30 mm 
 ❏ Hårdt lakeret ❏ Olieret
❏ Metalpladetrin, lige til belægning
❏ Metalpladetrin, lige + plastmåtte 
 Tarkett Optima nr.  ........................
❏ Metalpladetrin, lige + måtte  .........

Håndliste
❏ Stålrør Ø 42 mm
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 blankpoleret/matbørstet
❏ Rundt træ Ø 50 mm, eg 
 ❏ Hårdt lakeret ❏ Olieret

Trinudførelse
❏ Træ, massiv stavlimet 30 mm 
 ❏ fyr ❏ birk ❏ bøg 
  ❏ ask  
 ❏ Hårdt lakeret ❏ Olieret
❏ Marmor 30 mm
❏ Gråbeton 50 mm
❏ Terrazzobeton 50 mm
❏ Metalpladetrin (lige) til pålægning   
 af klinker
❏ Metalpladetrin (lige) til fyldning   
 med beton

Håndliste
❏ Håndliste, rundt træ Ø 50 mm 
 ❏ fyr ❏ birk ❏ bøg  
 ❏ ask  
 ❏ Hårdt lakeret ❏ Olieret

Etagehøjde
Gulv til gulv. Angiv for hver etage.

Højde etage 1 = ...............................

Højde etage 2 = ...............................

Højde etage 3 = ...............................

Gelænderudførelse
❏  Standardgelænder industri  

med 1 fladstålsknæliste
❏  Børnesikret gelænder med  

bøjlegelænder
❏  Børnesikret gelænder med  

tremmer c/c 100 mm
❏  Gelænder med 2, 3 eller 4 

fladstålsknælister 50 x 3 mm

 ...................stk. fladstålsknæliste

Ekstra håndliste
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 blankpoleret/matbørstet
❏ Håndliste, rundt træ Ø 50 mm 
 ❏ eg ❏ fyr ❏ birk 
 ❏ bøg  ❏ ask  
 ❏ Hårdt lakeret ❏ Olieret

Indvendig håndliste
❏ Rustfrit rør Ø 42 mm,  
 blankpoleret/matbørstet

Nedre plan
• Vægge, døre, vinduer. Placering   
 med mål.
• Døre markeres med størrelse   
 og åbning.

Øvre plan
• Vægge, døre, vinduer. Placering   
 med mål.
• Eventuelt størrelse på  
 trappehullet.
• Døre markeres med størrelse  
 og åbning.

Værn om trappehul
• Markér eventuelt værn om  
 trappe hul med mål.

Afstigningsrepos
❏ Kvadratisk
❏ 90° repos med radius
❏ Sluttrin

Overfladebehandling
❏ Grundet

Trappens radius
Radius 600, 700 til 1500 mm.

R= ....................................................

Gelænderudførelse
❏ Børnesikkert gelænder med  
 6 mm hærdede glaskassetter
❏ Børnesikret gelænder med plade/ 
 perforeret plade
❏ Børnesikret gelænder med  
 kreneleret net/trådnet

Låge
❏ Nedre plan
❏ Øvre plan

Overfladebehandling
Færdigmaling iht. 
❏ Farve: ..................................
❏ RAL-farve: ..................................
❏ Varmforzinkede

For hver etage angives følgende:

12

12

12

3

3

3

6

6

6

9

9

9
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Ligeløbstrapper
Weland standard ligeløbstrapper fremstilles af stål, og anvendes 
først og fremmest inden for industrien, og som flugtvejstrapper til 
forskellige bygninger.

Ligeløbstrapper er som standard 
varmforzinkede.
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Standard ligeløbstrapper 
Welands monteringsbare ligeløbstrapper består af 
fire hovedkomponenter. Vanger, trin og reposer af  
gitterriste samt gelænder. 

Trapperne leveres i løse dele, som skrues sammen 
ved montering. I leveringen indgår nødvendige bolte.

Materialet i trappen er som standard varmforzinket. 

Effektiv fremstilling
Weland ligeløbstrapper fremstilles på en effektiv 
produktionslinje. Dette giver en trappe, som har 
stor målnøjagtighed med en stor leveringskapacitet 
og kort leveringstid.

 

Let at montere
Ligeløbstrapper består af let håndterbare dele, som 
skrues sammen. De eneste værktøjer, som kræves, 
er spændenøgler (fastnøgle eller skraldenøgle). 

Hver eneste trappedel mærkes med en mærkat for 
at lette monteringen.

Bemærk! Der kræves ingen svejsning ved montagen. 

Med effektiv fremstilling 
af ligeløbstrapper får man:

• Lette og flotte konstruktioner

• Stor målnøjagtighed ved montering

• Stor leveringskapacitet

• Kortere leveringstider
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Standard ligeløbstrappe 

Udførelse sker iht. gældende danske regler for det aktuelle 
anvendelsesområde, og dimensioneres iht. Eurocode med 
danske nationale annekser.

Gelændere
Weland fremstiller to forskellige typer standardgelændere til  
ligeløbstrapper. Industrigelænder, gelænder med knæliste og gelænder  
med tremmer. 

Børnesikkerhed
Med børnesikkerhed menes, at ingen  
breddåbning i trappen må være større  
end 100 mm.

Gelænder med tremmer (type C)
Et børnesikkert gelænder, dvs. åbningen 
mellem stænger er maks. 100 mm.
Håndliste og balustre af rør Ø 42 mm. 
Mellemstandere af rundstang Ø 12 mm. 
Maks. åbning mellem balustre 100 mm. 
Over- og underligger af rør Ø 28 mm.

Gelænder med knæliste (type A)
Håndliste og balustre af rør Ø 42 mm. 
Knæliste af rør Ø 28 mm. Anvendes først 
og fremmest som flugtvejstrappe (hvor 
børn ikke kan opholde sig).
Trappen kan desuden forsynes med 
sikkerhedsbur forneden, som forhindrer 
uvedkommende adgang til trappen.

maks.  
100 mm

www.weland.dk | 43 99 75 55

H=1000

*

* 1000 mm, hvis, iht At-vejl. B.1.3
 1100 mm, hvis, iht DS (EN ISO 14122-3

H=900*

H=1000*

* På flerløbstrapper med lysning (durchsicht)
 > 300 mm, øges gelænderhøjden til 1200 mm
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Gelænderplacering
Gelænderet svejses eller skrues 
på vangerne i trappeløb og på 
reposer. Væghåndliste i én side 
eller i begge sider af trappeløbet 
er også en mulighed.

Trappetrin standard
Standardtrappetrin TH6 frem- 
stilles af pressvejste gitterriste 
med en maskeviddeåbning på  
c/c 33 x 75 mm. 

TH6-S fremstilles af samme  
gitterristtype, men har en sikker-
hedsforkant, som tydeligt mar- 
kerer forkanten og desuden giver 
øget skridsikring. 

Standardtrinnene lagerføres i 
varmforzinket udførelse.

Trappetrin med en længde på 
op til 900 mm har en gavl med 
en højde på 60 mm. Længder på 
1000 mm og derover har 70 mm 
gavl. Dette gælder for alle typer 
trin.

Specialtrin kan fremstilles med 
valgfri gittertype fra Welands  
gitterristsortiment. Se mere  
under alternative udførelser.

TH6-S
Trin i gitterrist med sikkerhedsforkant og  
en maskeviddeåbning på c/c 33 x 75 mm.

TH6
Trin i gitterrist med en maskeviddeåbning 
på c/c 33 x 75 mm.

Vanger
Weland lige trapper standard 
fremstilles med vanger af WUC- 
profiler. Profilerne er udviklet 
med henblik på at give stabile 
trapper og samtidig lav vægt.
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Overfladebehandling
Som standard varmforzinkes 
Weland lige trapper til udendørs 
brug i iht. DS/EN ISO 1461.

Læs mere om overfladebe- 
handling på siderne 254-257.

Reposer standard
Standardreposer TH6 fremstilles 
af pressvejset gitterrist med en 
maskevidde på c/c 33 x 75 mm. 

TH6-S fremstilles af samme  
gitterristtype, men har en sikker-
hedsforkant, som tydeligt mar- 
kerer forkanten og desuden giver 
øget skridsikring. 

Reposerne fås med standard- 
dybden 500, 700 og 1000 mm i 
varmforzinket udførelse.

Specialreposer kan fremstilles 
efter kundens ønsker. Se mere 
under alternative udførelser.

TH6
Repos i gitterrist med en maskevidde- 
åbning på c/c 33 x 75 mm.

TH6-S
Repos i gitterrist med sikkerhedsforkant 
og en maskeviddeåbning på c/c 33 x  
75 mm.
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Alternative udførelser

Vanger
Weland fremstiller også vanger 
af fladjern eller U-profiler. Flad-
jern og U-profiler anvendes, når 
det ikke er muligt at anvende 
WUC-profiler i trappeløbet. 

Midtervanger anvendes ved ekstra 
brede trapper. På midtervangen 
er det også muligt at placere et 
gelænder for at opnå en sikker 
lige trappe, når man går  
op og ned. 

U-profil

Fladjern

Gelændere
Gelænder med flere knælister, 
glaskassetter, metalpladekassetter, 
firkantprofiler, kreneleret net er 
eksempler på andre varianter af 
gelændere, som Weland fremstiller. 

Glaskassetter, metalpladekassetter 
og kreneleret net er børnesikre 
gelændere, dvs. åbninger er 
maks. 100 mm. 

Håndliste
Rund eller rektangulær træhånd-
liste fremstilles efter dine ønsker. 
Håndlisten er i massivt træ og kan 
fås i flere forskellige træsorter. 

Ekstra håndliste
Weland ligeløbstrapper kan des-
uden udstyres med ekstra hånd-
liste. Håndlisten placeres under 
håndlisten og monteres i valgfri 
højde. 
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Trappetrin
Ud over trin af gitterristtypen 
kan vi også fremstille trin af 
profilrist, tåreplade, letrist (tæt, 
hullet, profileret og perforeret), 
plade med tætte, træ af forskellig 
sorter, marmor, beton, beton med 
slidlag af terrazzo m.m. 

Kontakt os allerede i projekte-
ringsfasen, så finder vi en løs-
ning på dine ønsker. 

Trappetrinnene kan desuden 
forsynes med stødtrinliste, som 
nedsætter afstanden mellem 
trinnene. 

Betontrin  
med terrazzobelægning 
Trinoverfladen er af terrazzobeton.

Trætrin
Trinoverflade af massivt stavlimet træ,  
30 mm. Træsorter såsom eg, fyr, birk, 
bøg og ask fås.

Metalpladetrin med måtte 
Metalpladetrin til belægning med  
måtte eller færdigleveret  
med måtte.

Trin med stødtrinsliste
Trin i gitterrist med stødtrinsliste og en 
maskeviddeåbning på c/c 33 x 75 mm.

Trin i dørkplade med tåremønster
Trinoverflade af dørkplade  
med tåremønster.

Trin i profilrist
Profilrist type TSD. Fremstilles med for- 
tandede profiler, hvilket giver en maksi-
mal skridsikkerhed. Varmforzinket  
udførelse. 

www.weland.dk | 43 99 75 55136



Stødtrin
Løse lagerførte stødtrin til lige 
trappetrin. Stødtrinnene skrues 
på trinnet for at opfylde kravene 
til børnesikring. Stødtrin fås i de 
længder, der fremgår af tabellen. 

Varmforzinket  
udførelse.

Trin af profilerede letriste, TLDS
Trin af profilerede letriste.  
Den fortandede overside  
giver en utrolig god  
skridsikring.

Trin af perforerede letriste, WO2
Trin af letriste med utrolig god skrid- 
sikring. Risten har mindre åbninger  
Ø 10 mm. Større sikkerhed mod  
at genstande falder igennem  
åbningerne.

Trin af letriste, TLDT
Trin af letriste har et præget  
mønster, som giver en  
god skridsikring.

Hullede trin af letriste, TLDH
Hullede trin af letriste er i princippet som 
et trin af tætte letriste, som er forsynet 
med udstansede ovale  
huller 15x69 mm.

Betegnelse 
(mm) Art.-nr. Højde (mm)

700 14607001 92

800 14608001 92

900 14609001 92

1000 14610001 92

1100 14611001 92

1200 14612001 92

1300 14613001 92

1400 14614001 92

1500 14615001 92

Lagerførte stødtrin
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Repos/vendeplatform
Valgfri udformning af reposer, 
vendeplatforme, platforme 90° til 
siden m.fl. fremstilles på bestil-
ling. Reposen kan desuden ud-
bygges til en platform/balkon.

Balkoner
Balkoner fremstilles i ønsket 
størrelse og forsynes med nød-
vendige gelændere og stag. Hvis 
reposerne er meget store, frem-
stilles de i sektioner for at lette 
monteringen. 

Sparkekant 
Hvis det kan forekomme, at  
personer opholder sig under  
reposen eller kanten i trappe- 
hullet, bør gelænderet forsynes 
med sparkeliste, som forhindrer, 
at genstande utilsigtet kan  
sparkes ud over kanten.

Værn om trappehul 
Som standard forsynes lige  
trapper med gelænder. Ud over 
dette fremstiller Weland flere 
forskellige typer af værn om 
trappehullet i henhold til kun-
dens ønsker. Visse trappehuls-
værn lagerføres desuden.

Værn om trappehul fremstilles 
altid med højden 1100 mm. Fast-
gørelse sker normalt iht. alter- 
nativ A eller B.

Læs mere om gelændere/værn om 
trappehul på siderne 168-187.

A B
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Sikkerhedsbur
For at forhindre uvedkommende 
i at benytte sig af den lige trappe 
kan den suppleres med sikker-
hedsbur nederst. 

Sikkerhedsburet leveres i sek- 
tioner til sammenboltning. Nød-
vendigt bolt-materiale medfølger. 
Buret placeres på et fundament. 

Sikkerhedsburene fremstilles i 
forskellige udførelser, gitterriste, 
strækmetal, rør m.m. 

Døren forsynes med lås af typen 
ASSA 565, falle- og rigellås. Dør-
håndtag på begge sider. Døren til 
buret åbnes med nøgle udefra og 
vrider indefra.

Varmforzinket udførelse. 

Låge
Weland låger kan monteres på  
ligeløbstrappen. Lågens hængsler 
og låsebeslag monteres på ge-
lænderet. Låsen er fjederbelastet 
og så hård, at små børn ikke kan 
åbne den.

www.weland.dk | 43 99 75 55 139



Projektering

Det nemmeste er at overlade projekteringen til os. 
Vores projekteringskontor har mange års erfaring i 
projektering og dimensionering af ligeløbstrapper. 
Send os en byggetegning, så klarer vi resten.

Vi dimensionerer og tegner trappen op, og det eneste, 
du skal gøre, er at kontrollere målene og godkende 
tegningen, før vi påbegynder fremstillingen.

1-løbstrapper
1-løbstrapper er trapper, der spænder fra nogle trin 
til en hel trappe op til en etageadskillelse med  
repos. Trappen vender ikke med vendeplatform.

Forskellige varianter til tilslutning til repos

Flerløbstrapper
Flerløbstrapper er trapper, som 
bindes sammen med vendeplat-
forme. På den måde kan trapperne 
gøres meget høje. 

Eksempel på flerløbstrappe

Det øverste trin en trinhøjde  
ned fra eksisterende  
afstigningsrepos.

Det øverste trin i niveau  
med eksisterende  
afstigningsrepos.

Trappe med repos øverst. 
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Hældning / grund og stigning
For at en trappe skal være behagelig at gå på, kræves 
et vist forhold mellem hældningsvinklen, grund og 
stigning. Trappens hældning skal helst ligge mellem 
30° og 45°, men ofte er den tilgængelige plads  
begrænset, så den ideelle hældning ikke kan opnås.
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Dimensioner  
vangeprofil WUC
WUC-profilen fremstilles i 3, 4 eller 5 mm 
metalplade med højderne 120 og 200 mm. 

Vange- 
alternativer  

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t 
(mm)

Vægt  
(kg/m)

WUC 120/3 120 55 22 3 6,5

WUC 170/3 170 55 25 3 7,8

WUC 170/4 170 55 25 4 10,4

WUC 170/5 170 55 25 5 12,9

WUC 200/5 200 55 25 5 14,1

Værdier for WUC-profiler iht. tabel

A

t

C
B
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D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

Forkant

For gældende mål for tringavl, 
se  www.weland.dk

40

36

50

60

80

100

15

39

35

50

58

35

25

35

65

70

72

115

50

50

50

50

50

50

Type

130 160 200 230 260 300

400 TH6 2,1* 2,4*

400 TH6-S 2,2 2,5

500 TH6 2,4* 2,8* 3,3*

500 TH6-S 2,5 2,9 3,4*

600 TH6 2,8* 3,3* 3,8* 4,3* 4,8*

600 TH6-S 2,9* 3,4* 3,9* 4,4* 4,9

700 TH6 3,6* 4,2* 4,9* 5,5* 6,1*

700 TH6-S 3,7 4,3* 5,0* 5,6* 6,2*

800 TH6 4,0* 4,7* 5,4* 6,1* 6,8* 7,5*

800 TH6-S 4,1 4,8 5,5* 6,2* 6,9*

900 TH6 4,4 5,2* 6,0* 6,8* 7,5* 8,2*

900 TH6-S 5,3 6,1* 6,9* 7,6*

1000 TH6 5,8 6,7 7,8* 8,7* 9,7* 10,8*

1000 TH6-S 6,8 7,9* 8,8* 9,8* 10,9*

1100 TH6 9,5* 10,6* 11,7*

1100 TH6-S 9,6 10,7* 11,8*

1200 TH6 10,2* 11,4* 12,6*

1200 TH6-S 10,3 11,5* 12,7*

1300 TH6 13,6* 15,1*

1300 TH6-S 15,2*

1400 TH6 14,5* 16,2*

1400 TH6-S 16,3*

1500 TH6 17,1* 19,0*

1500 TH6-S 19,1*

1600 TH6 20,2*

1600 TH6-S 20,3*

1800 TH6 22,5*

1800 TH6-S 22,6*

Vægt, trappetrin (kg/stk.)Længde
(L)

mm
Trindybde, (D) mm

TH6 TH6-S

Trappetrin, dimensioner og mål
Weland lagerfører standardtrin af typen TH6 og 
TH6-S med maskeviddeåbning c/c 33x75 mm. Trinene 
fås i flere størrelser. Se mere om størrelser og vægte 
i tabellen ved siden af. Varmforzinket udførelse.

Mål, tringavl
Huldiameter Ø 14 mm for M12 skrue.

Ca. vægt i kg inkl. skrue og møtrik.

* = lagerførte dimensioner på fabrik

Trinlængde (L)

Trindybde (D)
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TH6-S

TH6

Type

500 700 1000

500 TH6 5,9* 8,0* 11,2*

500 TH6-S 5,9* 8,0* 11,2*

600 TH6 6,9* 9,4* 13,1*

600 TH6-S 6,9* 9,4* 13,1*

700 TH6 9,2* 12,4* 17,7*

700 TH6-S 9,2* 12,4* 17,7*

800 TH6 10,4* 14,3* 20,0*

800 TH6-S 10,4* 14,3* 20,0*

900 TH6 11,7* 15,9* 22,3*

900 TH6-S 11,7* 15,9* 22,3*

1000 TH6 15,0* 20,5* 28,7*

1000 TH6-S 15,0* 20,5* 28,7*

1100 TH6 16,5* 22,5* 31,4*

1100 TH6-S 16,5* 22,5* 31,4*

1200 TH6 17,9* 24,4* 34,1*

1200 TH6-S 17,9* 24,4* 34,1*

1300 TH6 21,7* 29,2* 41,5*

1300 TH6-S 21,7* 29,2* 41,5*

1400 TH6 23,3* 31,8* 44,6*

1400 TH6-S 23,3* 31,8* 44,6*

1500 TH6 27,7* 37,9* 53,2*

1500 TH6-S 27,7* 37,9* 53,2*

1600 TH6 29,7* 40,7* 57,2*

1600 TH6-S 29,7* 40,7* 57,2*

1800 TH6 61,0*

1800 TH6-S 61,0*

Vægt, repos (kg/stk.)Længde
(L)

mm
Reposdybde, (D) mm

Reposer,  
dimensioner og mål
Weland lagerfører standardreposer af typen 
TH6 og TH6-S med maskeviddeåbning c/c 
33x75 mm. Reposerne fås i flere størrelser. Se 
mere om størrelser og vægte i tabellen ved 
siden af. Varmforzinket udførelse.

Mål, reposgavl
Huldiameter Ø 14 mm for M12 skrue.

Ca. vægt i kg inkl. skrue og møtrik.

* = lagerførte dimensioner på fabrik

Reposdybde (D)

Reposlængde (L)
(Trappebredde)

D= 1000

D= 500

D= 700

For gældende mål for tringavl, 
se  www.weland.dk

Forkant

Forkant

For gældende mål for tringavl, 
se  www.weland.dk

100

100

100

35

35

35

390

315

515

35

50

50

390 50
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Støtteben
Støtteben og monterings- 
beslag under reposvanger.

Bærebjælke
Bærebjælke og støtteben 
under repos.

Konsol
Konsol under reposvanger.

Fastgørelse og stagning
Ligeløbstrapper har forskellige muligheder for fast- 
gørelse og stagning, afhængigt af hvor stor trappen  
er. Ved små trapper er det muligvis tilstrækkeligt med  
monteringsbeslag. Større trapper kan behøve både  
bærebjælker og konsoller.

Weland hjælper dig med den rette fastgørelse og  
stagning.

Monteringsbeslag 
Monteringsbeslag til 
trappe- og reposvanger.

Platform
Separat platform.
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Overlad projekteringen af trappen til Weland. Hvis vi får ovenstående oplysninger, så får du en velfungerende trappe.

Trappetype, højde, bredde og udlægning ❏ Trappehøjde (H)

❏ Trappebredde (BU)

❏ Trinbredde (B)

❏ Udlægning (L hhv. L1)

❏ Reposdybde (L2)

❏  Øverste stigning 
én trinhøjde 
under gulv

Bestillingsoplysninger
Angiv følgende oplysninger, eller send en tegning med mål eller byggetegning til bestilling eller hurtigt tilbud.  
Formularen (PDF) kan desuden downloades på www.weland.dk.

Trappebredde
På hver side af trappen bør vanger, sokler, 
gelændere, væghåndlister og lignende 
ikke udgøre mere end højst 100 mm af 
trappeskakten. Afstanden mellem en  
begrænsningsvæg og trappeløbets side 
bør højst være 50 mm.

Gelændere på repos / dæk

Trin og reposer

Overfladebehandling

H
H

L2

L1
LBU BU

TrinTrappeskakt

Trinbredde (B)

Trappebredde (BU)
50

Trindybde

Trinbredde
(B)

❏ Iht. separat skitse

❏ 

❏ Varmforzinket
❏  Grundmalet  

(ej færdigmalet)

❏ Færdigmaling iht. 
  RAL-skalaens  
 standardfarver nr. 

❏  Udtrin i niveau  
med gulv

www.weland.dk | 43 99 75 55

❏ WO2 ❏ TH6 ❏ TH6-S

❏  Type B special rækværk 
på en side - ikke standard. 
Trådnet, Strækmetal

Rækværk (A og C er standard)
❏  Uden rækværk  

F.eks. kælderskakter
❏ ”Løs” håndliste

❏ Venstre  ❏ Højre
Set nedefra

❏ Venstre  ❏ Højre
Set nedefra

❏  Type A rækværk  
på en side

❏  Type A rækværk  
på begge sider

❏  Type C rækværk børnes. 
m. tremmer på en side

❏ Venstre  ❏ Højre
Set nedefra

❏ Venstre  ❏ Højre
Set nedefra

❏  Type C rækværk børnes. 
m. tremmer på begge  
sider

❏ På begge sider.

❏  Type B special rækværk 
- ikke standard. Trådnet, 
Strækmetal

148
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Kombitrapper
Weland kombitrapper er en kom-
bination af en ligeløbstrappe og 
en spindeltrappe. Disse frem-
stilles og kombineres efter dine 
behov.

Specialtrapper
Specialtrapper er trapper, som afviger fra 
Weland standard. Disse trapper fremstilles  
i en række forskellige udførelser og  
kombinationer.

Vindeltrapper
Vindeltrapper med buede vanger. 
Trin og gelænder med samme 
kombinationsmuligheder som 
for spindeltrapper. 

Spindeltrapper special
Spindeltrapper, som fremstilles 
med f.eks. trin, som går ud til de 
tilstødende vægge. 

Spindeltrapper med ekstra  
kraftigt centerrør.

s. 154 s. 155 s. 157

www.weland.dk | 43 99 75 55150



Nedfældelig trappe
Fleksibel trappe, som anvendes 
på steder, hvor der kan fore- 
komme niveauforskelle, f.eks. 
mellem lastekaj og rampe.  
Trappen har leddelte vanger. 

s. 158-159
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Spindeltrapper special

Spindeltrapper kan fremstilles med helt vange- 
stykke langs med yderradien eller med trin, 
som går ud til de tilgrænsende vægge. 

De kan også fremstilles med ekstra kraftig 
centersøjle til spindeltrapper med ekstra stor 
radius.

Trin, gelændere og overfladebehandling som 
øvrige spindeltrapper.
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Kombitrapper

Weland kombitrapper er, som navnet antyder,  
kombinationer af ligeløbstrapper og spindeltrapper. 
Disse kan fremstilles med trin, som går ud til de 
tilgrænsende vægge, eller med vanger, som danner 
rette vinkler. Trin, gelændere og overfladebehand-
ling som øvrige spindeltrapper.
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Vindeltrapper

Vindeltrapper med buede vanger. Trin og gelænder med samme  
kombinationsmuligheder som for spindeltrapper. Trapperne kan f.eks. 
følge en silo på yder- eller indersiden. Radius, trinbredde og andre 
data er i princippet valgfrie.

Varmforzinket overfladebehandling iht. DS/EN ISO 1461 eller færdig-
lakerede i valgfri RAL-farve.
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Nedfældelig trappe

Antal 
trin Art.-nr. A1-mål 

(mm) 
A2-mål 
(mm) 

A3-mål 
(mm) 

H1-mål 
(mm) 

H2-mål 
(mm) 

Største 
bredde 

Vægt 
(kg)

3 trin 181310101 373 830 756 637 289 825 37,0

4 trin 181410101 455 1070 874 862 391 825 41,0

5 trin 181510101 537 1310 1131 1088 492 825 45,0

6 trin 181610101 619 1550 1408 1314 594 825 49,0

100

70 °

25 °

100

100

A1 A1

A3

H
1

H
2

13
5

Nedfældelig trappe, lagerføres

Anvendes overalt, hvor der ønskes tilgængelighed og niveauerne  
mellem af- og påstigning varierer. Den nedfældelige trappe er leddelt 
og består af en række gitterristtrin med specialvanger, gummibeklædte 
støttebøjler, gelænder i begge sider samt beslag. To dæmpere i gør  
trappen let at håndtere.

Den nedfældelige trappe leveres samlet og lagerføres 
med 3, 4, 5 og 6 trin. Varmforzinket udførelse.
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Letriste
Trappetrin i letriste fås i fire  
ristetyper: tæt, hullet, profileret 
og perforeret. Vælg ristetype  
efter anvendelsesområdet.

Profilriste
Trappetrin og reposer i profil-
riste er meget skridsikre takket 
være den takkede overside.

Trappetrin til bygningstrappe.

Gitterrist
Trappetrin og reposer er udført 
i pressvejste gitterriste eller 
A-riste. Trin og reposer i mange 
dimensioner og størrelser.

Trappetrin og reposer
Weland fremstiller lige trappetrin og reposer i gitterriste,  
profilriste og letriste. De fleste trin og reposer lagerføres af  
hensyn til omgående levering.

Trappetrin og reposerne er som standard varmforzinkede.

s. 161-164 s. 166 s. 168-169
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Trappetrin af 
gitterrist

D= 130

D= 160

D= 200

D= 230

D= 260

D= 300

Forkant

For gældende mål for tringavl,  
se www.weland.dk

40

36

50

60

80

100

15

39

35

50

58

35

25

35

65

70

72

115

50

50

50

50

50

50

Mål, tringavl
Huldiameter Ø 14 mm for M12 skrue.

Trinlængde (L)

Trindybde (D)

Weland fremstiller trin i flere forskellige maske-
viddeåbninger og materialer. De gitterristetyper, 
som sædvanligvis anvendes, er H6, N6, A22x22 og 
AL22x22. Mange af trinnene lagerføres af hensyn 
til omgående levering.

Specialtrin kan fremstilles med valgfri gittertype 
fra Welands gitterristesortiment. Trin bestilt efter 
mål fremstilles i henhold til målene fra kunden og 
er bestillingsvare.

Weland fremstiller komplette lige trapper, se mere 
på siderne 130-151. 

Mål på trin
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Format 
LxD (mm)

Type TH6 
Art.-nr.

TH6
(kg/stk.)

Type TH6-S 
Art.-nr.

TH6-S
(kg/stk.)

400 x 130 14204131 1,9

400 x 160 14204161 2,2

500 x 130 14205131 2,2

500 x 160 14205161 2,6

500 x 200 14205201 3,1 14305201 3,1

600 x 130 14206131 2,6 14306131 2,6

600 x 160 14206161 3,1 14306161 3,1

600 x 200 14206201 3,6 14306201 3,6

600 x 230 14206231 4,1 14306231 4,1

600 x 260 14206261 4,6

700 x 130 14207131 3,4

700 x 160 14207161 4,0 14307161 4,0

700 x 200 14207201 4,7 14307201 4,7

700 x 230 14207231 5,3 14307231 5,3

700 x 260 14207261 5,9 14307261 6,0

800 x 130 14208131 3,8

800 x 160 14208161 4,5

800 x 200 14208201 5,2 14308201 5,2

800 x 230 14208231 5,9 14308231 5,9

800 x 260 14208261 6,6 14308261 6,6

800 x 300 14208301 7,3

900 x 200 14209201 5,8 14309201 5,8

900 x 230 14209231 6,6 14309231 6,6

900 x 260 14209261 7,3 14309261 7,3

900 x 300 14209301 8,0

1000 x 200 14210201 7,6 14310201 7,6

1000 x 230 14210231 8,5 14310231 8,5

1000 x 260 14210261 9,5 14310261 9,5

1000 x 300 14210301 10,6 14310301 11,0

1100 x 230 14211231 9,3

1100 x 260 14211261 10,4 14311261 10,4

1100 x 300 14211301 11,5 14311301 12,0

1200 x 200 14212201 8,9

1200 x 230 14212231 10,0

1200 x 260 14212261 11,2 14312261 11,2

1200 x 300 14212301 12,4 14312301 12,0

1300 x 260 14213261 13,4

1300 x 300 14213301 14,9 14313301 15,0

1400 x 260 14214261 14,3

1400 x 300 14214301 16,0 14314301 16,0

1500 x 260 14215261 16,9 14315261 16,9

1500 x 300 14215301 18,8 14315301 19,0

1600 x 300 14216301 20,0 14316301 20,0

1800 x 300 14218301 22,3 14318301 22,3

TH6

TH6-S

Trappetrin type TH6 og TH6-S
Weland lagerfører standardtrin af typen TH6 og 
TH6-S.

TH6 fremstilles af pressvejset gitterrist med en  
maskevidde på c/c 33 x 75 mm.

TH6-S fremstilles af samme gitterristtype, men har 
en sikkerhedsforkant, som tydeligt markerer for- 
kanten og desuden giver øget skridsikring.

Specialtrin kan fremstilles i henhold til kunde- 
ønsker. Andre dimensioner fremstilles på bestilling 
og er bestillingsvare.

Varmforzinket udførelse.

Lagerførte trappetrin på fabrik
Lev. tid ca. 1 uge.
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Trappetrin, type TD6
TD6 fremstilles af pressvejset gitterrist med en 
maskevidde på c/c 22 x 75 mm. 

Varmforzinket udførelse.

Trappetrin med en anden maskevidde er 
bestillingsvare.

Format LxD (mm) Type TN6 Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

600 x 230 D14206231 4,0

600 x 260 D14206261 5,0

600 x 300 D14206301 6,0

800 x 260 D14208261 8,0

800 x 300 D14208301 8,0

900 x 300 D14209301 9,0

1000 x 260 D14210261 12,0

1000 x 300 D14210301 13,0

1200 x 260 D14212261 13,0

TD6

Lagerførte stødtrin

Betegnelse (mm) Højde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

700 92 14607001 1,1

800 92 14608001 1,3

900 92 14609001 1,4

1000 92 14610001 1,6

1100 92 14611001 1,7

1200 92 14612001 1,8

1300 92 14613001 2,0

1400 92 14614001 2,1

1500 92 14615001 2,3

Stødtrin
Løse lagerførte stødtrin til lige trappetrin. Stød- 
trinnene skrues på trinnet for at opfylde kravene til 
børnesikring. Stødtrin fås i de længder, der fremgår 
af tabellen. 

Varmforzinket udførelse.
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Reposer af gitterriste

Weland lagerfører standardreposer af typen TH6 og 
TH6-S.

TH6 fremstilles af pressvejset gitterrist med en  
maskevidde på c/c 33 x 75 mm.

TH6-S fremstilles af samme gitterristtype, men har 
en sikkerhedsforkant, som tydeligt markerer for- 
kanten og desuden giver øget skridsikring. 

TH6 og TH6-S fås med standarddybden 500, 700 og 
1000 mm i varmforzinket udførelse.

Specialreposer kan fremstilles i henhold til kunde-
ønsker. Andre dimensioner fremstilles på bestilling 
og er bestillingsvare.

TH6-S

TH6

Mål, reposgavl
Huldiameter Ø 14 mm for M12 skrue.

Reposdybde (D)

Reposlængde (L)
(Trappebredde)

D= 1000

D= 500

D= 700

For gældende 
mål for tringavl, se  
www.weland.dk

Forkant

Forkant
For gældende 

mål for tringavl, se  
www.weland.dk

100

100

100

35

35

35

390

315

515

35

50

50

390 50

Format 
LxD (mm)

Type TH6 
Art.-nr.

Type TH6-S 
Art.-nr.

Vægt
(kg/stk.)

500 x 500 14805051 14905051 5,9

500 x 700 14805071 14905071 8,0

500 x 1000 14805101 14905101 11,2

600 x 500 14806051 14906051 6,9

600 x 700 14806071 14906071 9,4

600 x 1000 14806101 14906101 13,1

700 x 500 14807051 14907051 9,2

700 x 700 14807071 14907071 12,4

700 x 1000 14807101 14907101 17,7

800 x 500 14808051 14908051 10,4

800 x 700 14808071 14908071 14,3

800 x 1000 14808101 14908101 20,0

900 x 500 14809051 14909051 11,7

900 x 700 14809071 14909071 15,9

900 x 1000 14809101 14909101 22,3

1000 x 500 14810051 14910051 15,0

1000 x 700 14810071 14910071 20,5

1000 x 1000 14810101 14910101 28,7

1100 x 500 14811051 14911051 16,5

1100 x 700 14811071 14911071 22,5

1100 x 1000 14811101 14911101 31,4

1200 x 500 14812051 14912051 17,9

1200 x 700 14812071 14912071 24,4

1200 x 1000 14812101 14912101 34,1

1300 x 500 14813051 14913051 21,7

1300 x 700 14813071 14913071 29,6

1300 x 1000 14813101 14913101 41,5

1400 x 500 14814051 14914051 23,3

1400 x 700 14814071 14914071 31,8

1400 x 1000 14814101 14914101 44,6

1500 x 500 14815051 14915051 27,7

1500 x 700 14815071 14915071 37,9

1500 x 1000 14815101 14915101 53,2

1600 x 500 14816051 14916051 29,7

1600 x 700 14816071 14916071 40,7

1600 x 1000 14816101 14916101 57,2

1800 x 1000 14818101 14918101 61,2

Lagerførte reposer på fabrik
Lev. tid ca. 1 uge.
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Trappetrin og reposer af profilriste

Weland lagerfører lige trappetrin og reposer i profilriste af typen TSD. 

Profilristen er takket være den takkede overflade meget skridsikre, og  
den lader snavs, olie og andet spild slippe igennem. Takket være den  
gode gennemtrængelighed skal ristereposen normalt ikke rengøres.

Størrelser i henhold til tabellen nedenfor. Endvidere fremstilles  
specialstørrelser og reposer iht. tabellen på bestilling.

Varmforzinket udførelse.

Weland fremstiller desuden komplette trapper,  
helt efter kundens ønsker.

Format L x D (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

501 x 130 TSD05131 2,1

606 x 200 TSD06201 3,2

696 x 200 TSD07201 4,3

801 x 200 TSD08201 4,9

696 x 260 TSD07261 5,1

801 x 260 TSD08261 5,7

906 x 260 TSD09261 6,3

996 x 260 TSD10261 7,0

1101 x 260 TSD11261 7,7

1206 x 260 TSD12261 8,3

1296 x 260 TSD13261 8,9

1401 x 260 TSD14261 9,5

906 x 300 TSD09301 7,3

996 x 300 TSD10301 8,0

1101 x 300 TSD11301 8,7

1206 x 300 TSD12301 9,4

Format L x D (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

501 x 500 TSD05051* 7,9

606 x 500 TSD06051* 9,1

696 x 500 TSD07051* 10,4

801 x 500 TSD08051 11,6

906 x 500 TSD09051* 12,8

996 x 500 TSD10051 14,1

1101 x 500 TSD11051* 15,3

1206 x 500 TSD12051 16,6

1296 x 500 TSD13051* 17,8

1401 x 500 TSD14051* 19,0

501 x 700 TSD05071* 11,6

606 x 700 TSD06071* 13,4

696 x 700 TSD07071* 15,2

801 x 700 TSD08071 17,0

906 x 700 TSD09071* 18,8

996 x 700 TSD10071 20,5

1101 x 700 TSD11071* 22,3

1206 x 700 TSD12071 24,1

1296 x 700 TSD13071* 25,9

1401 x 700 TSD14071* 27,7

501 x 1000 TSD05101* 15,7

606 x 1000 TSD06101* 18,2

696 x 1000 TSD07101* 20,7

801 x 1000 TSD08101 23,2

906 x 1000 TSD09101* 25,7

996 x 1000 TSD10101 28,1

1101 x 1000 TSD11101* 30,6

1206 x 1000 TSD12101 33,1

1296 x 1000 TSD13101* 35,6

1401 x 1000 TSD14101* 38,1

Reposer af profilriste

Lagerførte trappetrin af profilrist

D= 130

D= 200

D= 260

D

L

For gældende mål 
for tringavl, se  
www.weland.dk

40

50

80

15

35

58

25

65

72

50

50

50

Mål, trin

* = Bestillingsvare
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Trappetrin af letrist

Weland fremstiller og lagerfører lige trappetrin af 
letriste. Trappetrinnene i letriste fås i fire ristetyper: 
TLDT, TLDH, TLDS og WO2. Vælg ristetype efter det 
pågældende anvendelsesområde.

Letristen er et alternativ, som kan anvendes på 
udendørs og indendørs. Også specialstørrelser 
fremstilles på bestilling. Varmforzinket udførelse.

Trinnene fås i forskellige dybder og længder i hen-
hold til hosstående tabel.

Weland fremstiller desuden komplette trapper, helt 
efter kundens ønsker.

Trin af profilerede letriste, TLDS, også kaldet
Profilrist
Trin af profilerede letriste. Den takkede  
overside giver en utrolig god  
skridsikring.

Profilrist 
TLDS

Trin af perforerede letriste, WO2, også kaldet TLDP
Trin af letriste med utrolig god skridsikring.  
Risten har mindre åbninger Ø 10 mm.  
Større sikkerhed mod at genstande  
falder igennem åbninger.

WO2
TLDP

Trin af tætte letriste, TLDT
Trin af tætte letriste har et præget mønster,  
som giver en god skridsikring.

TLDT

Hullede trin af letriste, TLDH
Hullede trin af letriste er i princippet  
som et trin af tætte letriste, som er  
forsynet med udstansede ovale  
huller 15x69 mm.

TLDH
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Format  
L x D (mm)

Type TLDT  
(tæt)

Art.-nr.

Vægt  
TLDT 

(kg/stk.)

Type TLDH  
(hullet)
Art.-nr.

Vægt  
TLDH 

(kg/stk.)

Type Profilrist  
TLDS (m.slids)

Art.-nr.

Vægt  
TLDS 

(kg/stk.)

Type WO2  
Art.-nr.

Vægt  
WO2 

(kg/stk.)

500 x 200 2503000* 2,7 2503010* 2,7 2506000* 2,7 2506400* 2,7

500 x 250 2503160* 3,2 2503170* 3,4 2506200* 3,2 2506600* 3,2

500 x 300 2505450* 3,3 2505660* 4,2 2506310* 3,3 2506750* 3,3

600 x 200 2503020 3,2 2503030 3,3 2506010 3,2 2506410 3,0

600 x 250 2503180 3,9 2503190 3,8 2506210 3,9 2506610 4,0

600 x 300 2505460* 5,0 2506315* 5,0

700 x 200 2503040 3,7 2503050 3,8 2506020 3,7 2506420 4,0

700 x 250 2503200 4,5 2503210 4,6 2506220 4,5 2506620 4,0

700 x 300 2505480 5,0 2505680 5,7 2506320 5,3 2506770 6,0

800 x 200 2503060 4,6 2503070 4,3 2506030 4,3 2506430 4,0

800 x 250 2503220 5,4 2503230 5,2 2506230 5,1 2506630* 5,1

800 x 300 2505490 6,0 2505690* 6,4 2506330* 6,0 2506790* 6,0

900 x 200 2503080 4,8 2503090 4,8 2506040* 4,8 2506440* 5,0

900 x 250 2503240 5,8 2503250 5,8 2506240 5,8 2506640 5,0

900 x 300 2505500 7,0 2505700 7,2 2506340 6,8 2506800 6,0

1000 x 200 2503100 5,3 2503110 5,4 2506050 5,3 2506450 5,0

1000 x 250 2503260 7,0 2503270 6,4 2506250 6,4 2506650 6,0

1000 x 300 2505510 7,5 2505710 7,9 2506350* 7,5 2506810 6,7

1100 x 200 2503120 6,0 2503130 5,9 2506060 5,9 2506460 6,0

1100 x 250 2503280 7,1 2503290 7,0 2506260* 7,1 2506660* 6,0

1100 x 300 2505520* 8,3 2505720* 8,6 2506360* 8,3 2506820* 8,3

1200 x 200 2503140 6,4 2503142 6,5 2506070 6,4 2506470 6,0

1200 x 250 2503300 7,7 2503310 7,7 2506270* 7,7 2506670* 7,0

1200 x 300 2505530 9,0 2505730 9,4 2506370* 9,0 2506830 8,0

1300 x 200 2503145* 6,9 2503147* 7,0 2506080* 6,9 2506480* 6,9

1300 x 250 2503320* 8,4 2503330* 8,3 2506280* 8,4 2506680* 8,4

1300 x 300 2505540* 9,8 2505740* 10,1 2506380* 9,8 2506840* 9,8

1400 x 200 2503150* 7,5 2503152* 7,5 2506090* 7,5 2506490* 7,5

1400 x 250 2503340* 9,0 2503350* 8,9 2506290* 9,0 2506690* 9,0

1400 x 300 2505550* 11,3 2505750* 10,9 2506390* 11,3 2506850* 11,3

1500 x 200 2503155* 8,0 2503157* 8,1 2506100* 8,0 2506500* 8,0

1500 x 250 2503360* 9,7 2503370* 9,5 2506300* 9,7 2506700* 9,7

1500 x 300 2505560* 12,0 2505760* 11,6 2506395* 12,0 2506860* 12,0

Trappetrin af letrist

D= 200

D= 200

D= 250

D= 250

D= 300

D= 300

55

92

A

75

92

95

120

40

45

Ø 14

A

40

40

55

85

115

50

50

50

Gavl Vange, anbef. mål

Tringavlmål
Gavlmål (borehulplacering A i normale tilfælde).

* = Bestillingsvare
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Gelændere
Weland fremstiller forskellige former for gelændere i  
både stål og aluminium. Gelændertyperne har mange  
anvendelsesområder ved f.eks. indskudte dæk,  
rensningsanlæg, loftspassager, balkoner,  
afgrænsninger ved trafikanlæg m.m.

Modulgelænder,  
aluminium
Weland modulgelænder er et 
fleksibelt og økonomisk gelænder- 
system. Hele gelænderet er frem- 
stillet af Ø 50 mm aluminiums-
rør, hvilket gør det let at montere.

Specialgelændere i 
stål og aluminium
Specialgelændere, som afviger 
fra vores standardgelændere. 
Det kan f.eks. være en anden 
fastgørelse, dimension, kon-
struktion m.m.

Sektionsgelænder 
med knæliste, stål
Et stålgelænder med stolper af 
varmforzinkede profiler samt 
håndliste og mellemligger af rust- 
frit rør. Leveres i løse enheder af 
hensyn til enkel montering.

Sektionsgelænder, 
stål
Gelænder fremstillet i 1 m sekti-
oner samt hjørnesektioner. Rust-
fri håndliste af rør samt balustre 
af KKR-profiler.

Universalgelænder, 
stål
Weland universalgelændere frem- 
stilles i 6 forskellige standard-
længder, som kan kombineres 
til valgfri længde i intervaller på 
250 mm.

Allroundgelænder, 
aluminium
Et aluminiumsgelænder med 
tilpassede, lagerførte standard-
dele, hvor håndliste, knæliste og 
sparkeliste leveres i faldende 
længder. Gelænderets store flek-
sibilitet betyder, at det er meget 
let at montere.

s. 184 s. 185 s. 186-187

s. 174-179 s. 180-183s. 170-173
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Dette industrigelænder fremstilles med gelænderstolper af KKR- 
profil 40x40x3 mm med beslag til sidemontering alternativt  
topmontering i varmforzinket udførelse. 

Håndliste og mellemligger er i rustfrit rør 42 x 1,5 mm, som  
fastgøres på gelænderstolperne med håndlisteklemme og  
sideklemme.

Gelænderet bestilles i ønsket antal længdemetre med tilhørende 
90 graders bøjninger til håndliste og mellemligger. 

Gelænderdelene leveres i løse enheder af hensyn til  
enkel montering på stedet.

Industrigelænder med knæliste

Unikke egenskaber:
• Omgående levering
• Enkel montering med valgfri  
 placering af stolperne
• Rustfri håndliste
• Let at transportere
• Opmåling før montering er ikke  
 nødvendig. Tag evt. ekstra stolper  
 og håndliste. Tilpasses under  
 monteringen
• Kan også leveres helt i rustfri  
 udførelse

Sektionsgelænder med knæliste
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maks. 1500

maks. 1500

11
00

12
30

11
00

Håndlistesamling
Samlingen placeres, så den dækkes  
af håndlistebeslaget.

Vægbeslag
Rustfrit.

Sidemontage
Stander og beslag  
ved sidemontering.

Topmontage
Stander og beslag  
ved topmontering.

64

Ø
 4

2

Ø
 4

2

www.weland.dk | 43 99 75 55172



www.weland.dk | 43 99 75 55 173



1000

11
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Weland sektionsgelændere er velegnede til for-
skellige anvendelsesområder som f.eks.  
gelændere til indskudte dæk, gangbrogelændere, 
balkongelændere, altangelændere m.m.

Gelænderet fremstilles som standard med 
over- og underligger af fladjern 25 x 8 mm med 
rundstænger Ø 11 mm, maks. åbning 100 mm.

Som standard leveres gelænderet i varmfor- 
zinket udførelse med håndliste i rør i rustfri  
ubehandlet udførelse.

Gelænderudfyldning 
af rundstænger

Unikke egenskaber:
• Gelænderet leveres i  
 løse enheder af hensyn  
 til enkel montering på  
 stedet. Kan også leveres  
 tilpasset fra fabrikken
• Børnesikkert
• Rustfri håndliste
• Let at transportere

Sektionsgelænder med  
udfyldning med tremmer

174
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Sektionsgelænder i i forskellige udførelser

Weland sektionsgelændere kan 
fremstilles med udfyldninger af 
forskellig slags, f.eks. glas, per-
foreret metalplade, kreneleret 
gitter eller andet, som egner sig 
dertil.

Gelænderet kan desuden leveres 
til trapper, vinkel- og radius- 
bukkede for at følge en given 
linje eller på anden måde  
specialtilpassede.

Som standard leveres gelænderet 
i varmforzinket udførelse med 
håndliste i rør i rustfri  
ubehandlet udførelse.

Gelænderudfyldning 
af perforeret plade

Gelænderudfyldning af 
kreneleret gitter

Gelænderud- 
fyldning af glas

Unikke egenskaber:
• Stor frihed, når det gælder valg af  
 gelænderets udfyldning 
• Børnesikkert
• Rustfri håndliste
• Let at transportere
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Sektionsgelænder med nedfældet belysning

Vores sektionsgelændere kan leveres med 
nedfældede LED-lamper i håndlisten, hvilket 
giver et behageligt lys og højere sikkerhed i 
den mørke tid.
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Standardgelænder

Børnesikret gelænder

400 500 700 1000 1500 2000

400 500 700 1000 1500 2000

365 465 665 965 1465 1965

11
00

11
00
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Weland universalgelændere frem- 
stilles i 6 forskellige standard-
længder, som kan kombineres 
til valgfri længde. Byggemålene 
for standardlængderne er 400, 
500, 700, 1000, 1500 og 2000 mm. 
Gelænderbuerne fremstilles i 
højden 1100 mm og samme bue 
anvendes til både side- og top-
montering. Gelænderet kan des-
uden afsluttes mod en væg eller 
en stolpe. Til dette formål findes 
særlige vægbeslag.

Gelænderet kan kompletteres 
med vinkel eller hjørnegelænder, 
hvis byggemål er 400 x 400 mm, 
samt en låge med en maks.  
åbning på 1000 mm.

Gelænder, monteringsdele og 
andet tilbehør, som f.eks. sparke-
lister og koblinger lagerføres. 

Gerlænderet fås i standardud-
førelse og børnesikker udgave i 
varmforzinket stål.

Unikke egenskaber:
•  Omgående levering på  

standardgelænder
• Varmforzinket
• Nemt at udskifte påkørte/ 
 beskadigede sektioner

Universalgelænder



181www.weland.dk | 43 99 75 55



182 www.weland.dk | 43 99 75 55

Universalgelænder, standard

Universalgelænder, børnesikkert

Låge til gelænder

Gelænderhjørne

Kobling / hjørnekobling

Sparkeliste, lige og hjørne

Beslag til topmontering

Beslag til sidemontering

Udvendig muffe / betonfundament
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Modulgelænder, aluminium

Topmontage

Sidemontage
2000

2000

1000

1000

750

750

R150
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Weland modulgelænder er et 
fleksibelt og økonomisk gelænder- 
system. Hele gelænderet er frem- 
stillet af Ø 50 mm aluminiums-
rør, hvilket gør det let at montere 
og vedligeholdelsesfrit.

Modulmålene 500, 750, 1000 og 
2000 mm giver alle tænkelige 
længdekombinationer i trin på 
250 mm.

Modulgelænderet egner sig både 
som et lille afgrænsnings- 
gelænder og som beskyttelses-
gelænder ved større anlæg, f.eks. 
affaldsforbrændingsanlæg,  
havne, idrætsanlæg etc.

Gelænderet er bestillingsvare.
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Allroundgelænder i aluminium

Et aluminiumsgelænder med 
lagerførte standarddele, hvor 
håndliste, knæliste og sparkeliste 
leveres i uafkortede længder. 
Gelænderets store fleksibilitet 
betyder, at det er meget let at 
montere.

Materialet består af naturanodi-
seret aluminium, legering EN-
AW 6063-T6. Gelænderet egner 
sig desuden til de fleste ”skrappe” 
miljøer, f.eks. i kemiske proces- 
industrier og rensningsanlæg.

Monteringsdele til topmontage 
og sidemontage.

Topmontage

Samling Ø45x200 Samling 
bør ske midt for stolpen

Samling Ø31x200

11
08

50
0

Maks. c/c 1200* Maks. c/c 1200*
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* Gælder ved last iht DS/EN ISO 14122-2



186

Specialgelændere i stål og aluminium

Weland fremstiller desuden  
specialgelændere, som afviger 
fra vores standardgelændere. 
Det kan f.eks. være en anden 
fastgørelse, dimension, kon-
struktion m.m. Andre materialer 
til fremstilling af håndlisten, 
f.eks. kan vi også levere en træ-
håndliste. Gelænderne kan  
desuden forsynes med låge.

Kontakt os allerede i projekte-
ringsfasen, så finder vi en  
løsning på dine ønsker.
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Indskudte dæk 
og gangbroer
Indskudte dæk     s. 188-197

Indskudte dæk 190 - 191
Indskudte dæk, udendørs 192 - 193 
Indskudte dæk, indendørs 194 - 195
Komponenter 196 - 197

Gangbroer     s. 198-203

Arbejdspladsgitter  203
Gangbro type Flex  199 - 201 
Gangbro, sammensvejst  202
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Indskudte dæk
Weland indskudte dæk kan anvendes i mange  
forskellige miljøer både indendørs og udendørs,  
i industrimiljøer såvel som  
offentlige miljøer.

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

Welands indskudte dæk bygges 
som et selvbærende lag af vores 
egenproducerede lette Sigma- 
bjælker, der skrues sammen som 
et byggesæt på monteringsstedet. 
Gennemtænkte beslag og for-
stansede 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 ind-
skudte plan til et af markedets 
mest fleksible løsninger.

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

Sveriges største bageri af glutenfrit 
brød, Fria Bröd AB i Västra Frölunda, 
har installeret et indskudt dæk, på 
hvilket man har monteret en afkølings-
karrusel. Gulvet på det indskudte dæk 
består af direkte laminerede plader.
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Hurtige leverancer

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

• Formål

• Belastningskrav

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

• Ønske til gulvbelægning

Projektering 
Weland dimensionerer og udarbejder tilbud. Ved be-
stilling tegnes hele det indskudte dæk med gelænder 
og tilslutninger af vores erfarne konstruktører.  
Tegning sendes til kunden til godkendelse før igang-
sætning af produktion.

Montering
Weland leverer materiale iht. tegningen, og monte-
ringen udføres af kunden iht. instruktion, alternativt 
kan Weland anvise montører. Alla dele skrues sammen 
ved montering. Der kræves ingen svejsninger.

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

Et indskudt dæk med trapper og gelænder med glas 
i Runners Store i Stockholm. Stålbjælkerne er bygget  
ind i den del, som udgår butikslokalet. Udvidet 
salgs- og lagerareal.

Inspirerende miljøer med indskudte dæk
Johanneskirken i Halmstad er blevet forvandlet til 
kunsthal og kontor. Den gamle orgelbalkon blev  
udvidet med et Weland indskudt dæk.

Indskudt dæk hos Gym & Sim i Vallentuna
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Gulvbelægning
Gulvbelægningen kan udføres på forskellig vis, men 
sædvanligvis vælges et af følgende alternativer:

Gitterrist, som fås i forskellige maskevidder. Maske-
vidden bestemmes afhængigt af anvendelsesområde 
og sikkerhedskrav.

Gulvspånplade med direkte lamineret overflade, 
som giver et slidstærkt og rengøringsvenligt gulv 
med høj belastningsevne.

Letrist er et alternativ med et tæt stålgulv, som har 
en god skridsikkerhed og en lav egenvægt.

Læs mere om gitterriste på siderne 8-61.

Sigmabjælker
Weland Sigmabjælker er koldformede profiler med 
lav vægt og stor robusthed.

Bjælkerne har stansede huller i intervaller på 50 mm, 
som er tilpasset til vores monteringsbeslag og  
gelændersystem. Det betyder, at monteringen går 
hurtigt og enkelt, helt uden svejsninger. 

Bjælkerne er så lette, at der ofte ikke behøves løfte-
udstyr. Desuden findes der større huller i midten af 
bjælkerne til trækning af elledninger og rør.

Bjælkerne er fremstillet af varmforzinket materiale 
Z 275 og kan bruges både indendørs 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.

Direkte laminerede plader

Gulv af letriste
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Gelændere
Til indskudte dæk har vi som standard et sektions-
gelænder med balustre af KKR-profiler og håndliste 
af rustfrit rør Ø 42 mm.

Mellem balustrene kan der monteres gelænderud-
fyldning af forskellige materialer. Det mest alminde-
lige i industrimiljøer er en knæliste og sparkeliste.

Vi forsyner indskudte dæk med låger og aflæsnings-
områder alt efter dine behov.

Læs mere om gelændere/værn om trappehul på  
siderne 168-187.

Trapper
Weland er en af Sveriges største leverandører af 
spindeltrapper og ligeløbstrapper i stål. Det betyder, 
at vores erfaringer på området garanterer den bedst 
mulige tilgængelighed, sikkerhed og komfort.

Trapperne fremstilles med skridsikre trin af gitter- 
riste eller dørkplade med tåremønster. Trappege-
lænder, som passer til det indskudte dæk, fås også.

Læs mere om trapper på siderne 86-157.
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Arbejdspladsgitre
Arbejdspladsgitter fremstillet i 
pressvejste gitterriste. Let at  
justere i højden. 4 stk. justerbare 
ben i tre højder.

Gangbro,  
sammensvejst
På bestilling fremstilles gang-
broer af gitterriste med tilhørende 
gelænder efter et modulsystem. 
Giver en enkelt og hurtig  
montering.

Gangbro type Flex
Weland har udviklet et fleksibelt 
gangbrosystem, som bygges op af 
lagerførte komponenter. Skrues 
ganske enkelt sammen ved  
montering.

Gangbroer
Weland fremstiller forskellige typer gangbroer.  
Anvendes overalt, hvor tilgængeligheden og sikkerheden  
skal forbedres. Flexbroer og arbejdspladsriste lagerføres  
af hensyn til omgående levering.

s. 199-201 s. 202 s. 203
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Gangbro type Flex

Weland har et fleksibelt gangbro-
system, som helt og holdent  
bygges op af standardkompo-
nenter, som nemt kan skrues 
sammen ved montering.

Sidestykker af koldformede 
WUC-profiler fås i 2, 3 og 4  
meters længder. Bredden kan  
justeres fra 600 til 1300 mm i  
intervaller på 50 mm, og gitter- 
riste til gangbroer fås i forskellige 
maskevidder.

Gelænderet, som er Welands 
standardsektionsgelænder fås i 
to udførelser. Et med maks. åb-
ning på 100 mm og et med knæ- 
liste. Både håndliste og knæliste 
er i rustfrit rør.

Fastgørelse kan ske til eksiste-
rende konsoller eller bjælker, 
alternativt med justerbare støtte-
ben. Maks. afstand mellem  
spændene er 3 meter.

600-1300 m
m
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Gangbro
Gangbroen er fremstillet i Weland 
formattilpassede ganggitre med 
maskeviddealternativet c/c 34 x 
37 (H3), 34 x 75 (H6) eller 17 x  
75 mm (N6). 

N6 opfylder kravet om, at en kugle 
med en diameter på 20 mm ikke 
skal kunne falde igennem gitteret.

Som alternativ kan Welands miljø- 
gitter af typen H6, tæt eller hullet 
letrist anvendes til gangbroen.

Gelænder
Gelænder til gangbro fås i to  
alternativer.

Weland standard sektions- 
gelænder med rundstænger og 
sektionsgelænder med knæliste.

Gelænderne fremstilles med 
stolper af KKR-profiler 40 x 40 x 
3 mm. Håndliste af rustfrit  
rør Ø 42 mm. 

Gelænderudfyldning af 
rundstænger
Børnesikret gelænder. Over- og  
underligger af fladstang 25 x  
8 mm og rundstænger  
Ø 11 mm med  
maks. åbning  
på 100 mm. 

Gelænder i en enklere udførelse
Knæliste i 42 mm rustfrit rør.  
Sparkeliste anbefales til  
denne gelændertype.

Støtteben
Justerbare støtteben fra 350 til 
1000 mm lagerføres lager. Maks. 
afstand mellem støttebenene er 
3 meter.

H3
c/c 34 x 37 mm

H6
c/c 34 x 75 mm

N6
c/c 17 x 75 mm

Letrist,  
tæt

Sparkeliste
Sparkeliste med en højde på  
130 mm kan monteres til gang-
broen. Monteres med eller  
uden gelænder.
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Gangbro,  
sammensvejst

Ud over den lagerførte gangbro af typen Flex frem-
stiller Weland på bestilling også sammensvejste 
gangbroer af gitterriste med tilhørende gelænder 
efter et modulsystem, som sikrer en enkel og hurtig 
montering.

Gangbanen består af gitterrist, som svejses på vange- 
stykker af flade stænger, som desuden fungerer som 
sparkeliste. Samling sker med boltforbindelse.

Gelænderet leveres i løse dele, som boltes sammen 
ved montering. 

Varmforzinket udførelse.

Weland kan desuden fremstille gangbroer i større 
og kraftigere dimensioner for at imødekomme dine 
ønsker. Kontakt vores projekteringskontor, som 
hjælper dig med dimensionering, udarbejdelse af 
tegning og projektering af din gangbro.

Weland gangbro ved træningsanlæggget  
Rope Access.

Servicebro til tunnelbanedepot i Norsborg
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Arbejdspladsriste

Arbejdspladsriste med  
justerbare ben
Arbejdspladsriste fremstillet af pressvejset gitter-
rist af typen H6 25/3 med dyb kantstang 50 x 3 mm. 
Maskevidde c/c 33 x 75 mm. Let at omstille med 4 
justerbare ben i tre højder - 50, 100 og 150 mm.

Varmforzinket udførelse.

Størrelse LxB (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

1000 x 700 112062510071 25,7

1000 x 1000 112062510101 34,4

50

B

L

100

150
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Weland - en unik ressource!
Inden for Weland-gruppen (Weland AB med datterselskaber) har vi i 
årenes løb skaffet os godt maskinelt udstyr og store produktionsres-
sourcer.

Nu tilbyder vi produktionskapacitet på lejebasis, som gennem samar-
bejde mellem Weland-virksomheder og andre nærliggende virksom-
heder gør os til en komplet og stærk samarbejdspartner.

Sammen kan vi tilbyde unikke produktionsmuligheder, og du kan  
nøjes med én kontakt, som tager ansvaret og koordinerer hele elle 
dele af din produktion.

Vi har desuden et meget omfattende materialelager med mindst 1.500 ton 
metalplader i en række forskellige materialekvaliteter og tykkelser på 
lager. Det betyder, at vi sandsynligvis har de rette materialer hjemme, 
og dermed kan vi tilbyde leveringstider, som få andre kan matche.

Det gør os til en unik ressource!

Laserskæring og anden 
pladebearbejdning

Fra idé til færdigt produkt
Kontakt os allerede på idéstadiet. Hvis du har en enkel idéskitse eller en færdig CAD-tegning, kan vores  
produktionserfaring være til stor hjælp i den videre proces.

1200 mm

800 m
m
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Laserskæring og anden 
pladebearbejdning Tegnestue

Vores tegnestue gør brug af det nyeste CAD-udstyr. 
Vi kan hjælpe med udarbejdelse af tegninger eller få 
færdige tegninger fra dig sammen med en DXF-  
eller 3D-fil. På vores tegnestue benytter vi os først  
og fremmest af SolidWorks og Autocad.

Al programmering af lasermaskinerne foretages på 
vores tegnestue, og vores personale har mange års 
erfaring med laserprogrammering. Dette betyder, at 
vi p.t. programmerer ca. 50 nye dele i snit pr. dag året 
rundt. Her foretager vi også vores egne produktions-
tilpasninger, forbereder artiklerne med materiale og 
beregner skæretider. 

Minimering af spild
Vi arbejder hårdt for at udnytte pladerne maksimalt, 
dvs. at få så lidt spild/skrot som muligt. Weland for-
søger altid at være på forkant med ny teknik, og det 
gælder også vores software. 

Vi har et avanceret system til overvågning/afrappor-
tering af materialeforbrug. I dette system kan vi nemt 
følge præcist, hvor langt i processen vi er kommet med 
en skære plan; vi kan se, hvilken del der skæres, og 
hvor langt maskinen har skåret på den pågældende 
del. Al afrapportering af materiale foregår automa-
tisk, hvilket har medført, at vores materialesaldi altid 
er opdaterede, og at vi har et godt overblik over, hvor 
meget skrot der opstår.  

Kvalitet og miljø
Alle led i produktionskæden gennemgår en om- 
hyggelig kontrol, og vi arbejder i henhold til kvalitets- 
systemet ISO 9001. Desuden miljøcertificeret i hen-
hold til ISO 14001.

Konstruktion

»Tapning«
Allerede når delene laserskæres, kan delene for- 
beredes med tapper, geringer og huller i godset.  
Dette giver en perfekt pasning før svejsningen  
uden behov for svejsefixturer.

Tapskæring letter monteringen og samlingen af  
delene. Du får et præcist samlet produkt.

Vi har software, som automatisk optimerer tap- 
skæringen af hensyn til det absolut bedste resultat!

Automatisk optimering ved tap- 
skæring

www.weland.dk | 43 99 75 55 207



For kortest mulige  
leveringstider,  

forudsættes det, at vi  
har materialet på  

vort lager!
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Plade og rør på lager
Mindst 1500 ton plade på lager
For at kunne leve op til vores kunders krav til kvalitet 
og acceptable leveringstider kræves et meget om- 
fattende metalpladelager. Vi har altid mindst 1500 ton 
metalplade hjemme, i de fleste kvaliteter og tykkelser.

For eksempel DC-01 fra 0,5 til 2,5 mm, varmvalset 
behandlet metalplade S355 MCD-S700 MCD fra 3- 
15 mm og rustfrit 1.4301 og syrefast 1.4404 fra 1 til  
15 mm. Desuden har vi en hel del yderst slidstærk 
metalplade af typen  
S 690 QL og S 890 QL på lager. Ud over ovenstående 
fås en række andre pladekvaliteter og dimensioner.

Ring og hør nærmere! 

Rør og KKR
Vi har desuden et omfattende lager af rør og KKR i 
forskellige dimensioner og materialekvaliteter. Hvis vi 
ikke har det rette materiale hjemme, fremskaffer vi 
det snarest gennem vores gode leverandørkontakter.

Rationel håndtering
Vi har altid lagt stor vægt på materialehåndteringen. 
Med det bedst tænkelige udstyr, store rummelige 
lokaler med et gennemtænkt arbejdsflow samt mo-
tiverede og dygtige medarbejdere garanterer vi en 
rationel håndtering og dermed korte leveringstider. 
Rationel og varsom materialehåndtering indbefatter 
desuden lagring af alt råmateriale indendørs af hen-
syn til en renere og mere effektiv bearbejdning.
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Stor kapacitet
Vi har en snes laserskæringsmaskiner, som arbejder 
på skift. Flere af maskinerne er udstyret med linje- 
robotter, som plukker og stabler udskårne dele og 
det resterende ”skrotskelet”.

I alt har vi kapacitet til at skære mere end 60 ton 
metalplade pr. arbejdsdag.  

Laserskæring i metalplade

Skærefladerne
Ved laserskæring opnås helt vinkelrette skæreflader. 
Skærefladerne er desuden så plane,  
at slibning som regel ikke er  
nødvendigt (tolerance ± 0,1 mm).

Dele til borevogne

Geotech AB fra Askim i Sverige 
udvikler, fremstiller og markeds-
fører et stort produktsortiment 
inden for geoteknik.

Weland leverer pladerne til  
Geotechs borevogne, og materialet 
er hovedsagelig metalplade i 350 
kvalitet.

Ud over laserskæring bearbejder 
og bukker Weland materialet  
efter Geotechs tegninger.

Maksimumkapacitet
• Maks. materialelængde: 6.000 mm 
• Maks. materialebredde: 3.000 mm 
• Maks. godstykkelse: 20 mm (kulstofstål) 
  10 mm (rustfrit) 
  5 mm (aluminium)

Chassis til skovmaskiner

Weland leverer laserskårne chassis- 
dele til Gremo AB. Chassisdelene 
skal bruges til skovningsmaskiner 
og udkørselsmaskiner.

6-16 mm metalplade Weldox 700 E 
i høj kvalitet anvendes til chassis-
delene for at imødekomme de store 
belastninger, som forekommer 
inden for skovbruget. Vi hjælper 
desuden med at bukke og svejse 
chassisdelene sammen efter  
kundens ønsker.

Referencegenstand
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Laserskæring i metalplade Laserskåret bådskrog

I Umeå drives projektet ”på 
ret køl”. Det er et erhvervs-
forberedende gymnasialt 
program, hvor 9 elever med 
diagnosen ADHD bygger en 
16 meter lang oceangående 
sejlbåd. Båden skal efter 
hensigten sættes i trafik i 
Østersøen.

Weland AB har på bestilling 
af Stena Stål AB laserskåret 
dele til kølen, bundpladen, 
agterstavnen, spanterne og 
agterspejlet:

Indkast til affaldshåndteringsanlæg

Weland AB har på bestilling af Envac AB i  
Göteborg udviklet indkast til moderne affalds-
håndteringsanlæg.

Vi har laserskåret metalplader, bukket dem,  
svejset, pulverlakeret og delmonteret disse.

Sveriges største digitale træer

To laserskårne træer som reklameskiltestativer 
ved St. Wäsby Allé og et ved Infracity. Weland 
har på bestilling af Smidesbyggarna i Högdalen 
laserskåret delene til rørstativet og ”trækronen”.

Træerne er 17 meter høje og 10,5 meter brede og 
består af 5 ton rør og ca. 2 ton metalplade. De er 
fremstillet af corten.

Drejeplade

Drejepladen er laserskåret, 
bukket og forsynet med ge-
vind. En gevindtap er på- 
svejset, og derefter er dreje-
pladen blevet lakeret.
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Laserskæring i rør
Skæring af rør og andet langgods
Vi har forskellige former for rørlasermaskiner, med 
stationært eller bevægeligt skærehoved.

Skæring med bevægeligt skærehoved (3D-skæring) 
giver mulighed for at producere dele, som tidligere 
ikke kunne laserskæres. Eksempelvis kan svejsefaser 
skæres uden behov for efterbehandling. Endvidere 
kan der skæres forsænkninger i samme arbejdsgang 
som stansningen. Pasformen bliver helt suveræn, da 
buede overflader skal tilpasses efter hinanden.

Maksimum- og minimumkapacitet
• Maks. materiale- 
 længde til skæring: 12.200 mm 
• Maks. dimension: Ø 267 mm / 270 x 270 mm 
• Min. dimension: Ø 10 mm / 10 x 10 mm 
• Maks. godstykkelse: 15 mm 
• Maks. vægt:  871 kg eller 72,5 kg/m

Eksempel: Et tyndt rør skal gå skråt 
igennem et tykkere rør.

Ved sædvanlig rørskæring går skærefla-
derne vinkelret på rørets længderetning.

Med 3D-skæring kan skærefladerne 
vinkles mod rørets længderetning.

Rørsamlinger ”kant-mod-kant” med buede overflader kan skæres 
med stor præcision. Endvidere er det muligt at skære vinklede 
tilslutninger og rør i forskellige dimensioner.

Forskellen mellem almindelig rørskæring og 3D-skæring med bevægeligt skærehoved:
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Fiberoptisk laserskæring
Weland kan nu desuden tilbyde fiberoptisk rørlaser-
skæring. Fiberlaser er en kompakt, effektiv og påli-
delig metode, som i lang tid er blevet anvendt inden 
for andre områder. Nu er det desuden muligt at an-
vende teknikken til metalbearbejdning, hvilket giver 
en række fordele sammenlignet med traditionelle 
laserteknikker:

• Green Tech – Op til 80 procent lavere energifor 
 brug giver en mere miljøvenlig produktion.

•  Nyt materiale – Fiberlasere kan skære såkaldte  
 højrefleksive materialer såsom rustfrit stål,  
 aluminium, messing og kobber.

Referencegenstand

Indretning til omklædningsrum

Hoffmanns Smide AB beliggende i Båstad i Skåne 
har leveret indretning til Mora ishockeyklubs 
omklædningsrum.

På bestilling af Hoffmans Smide har Weland 
rørlaserskåret, bukket og stanset komponenter 
til indretningen.

»Tapning«
Allerede når delene laserskæres, kan delene forberedes 
med tapper, geringer, udsparinger, radiusskæringer 
og huller i godset. Dette giver en perfekt pasning før 
svejsningen uden behov for svejsefixturer.

Tapskæring letter monteringen og samlingen af  
delene. Du får et præcist samlet produkt.

Vi har software, som automatisk optimerer tap- 
skæringen af hensyn til det absolut bedste resultat!

Automatisk optimering ved tap- 
skæring
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JUMBO rørlaser
Skæring i grove profiler med  
bevægeligt skærehoved
Vi kan som den første virksomhed i Sverige tilbyde 
“Jumboskæring” i 3D. Dette åbner helt nye produk-
tionsmuligheder i det grove segment for stålbygge- 
industrien.

Denne unikke maskine tilbyder samme præcision og 
hurtighed, som vores almindelige rørlasermaskinger.

“Jumboen” er placeret i en nybygget, specialtilpasset 
del af vores fabrik, som er tilpasset til ind- og udlæs-
ning af lange og tunge profiler.

Ud over runde og firkantede profiler kan vi desuden 
skære i ovale, halvflade ovale og elliptiske profiler 
samt valsede stålbjælker. Desuden er det muligt at 
skære i visse andre profiler.

2D-skæring vinkelret 
på godset

3D-skæring med skære- 
fladen i valgfri vinkel 
i forhold til godset

Maksimum- og minimumkapacitet
• Maks. materiale- 
 længde til skæring: 18.000 mm 
• Maks. dimension: Ø 508 mm  
  400 x 400 mm 
  500 x 300 mm 
• Min. dimension: Ø 80 mm / 80 x 80 mm 
 Maks. godstykkelse*: 16 mm (sort stål) 
  12 mm (rustfrit) 
 Min. godstykkelse: 2 mm   
 Maks. vægt:  3600 kg eller 200 kg/m

* inkl. 3D-skæring.

I vores Jumbo-rørlaser har vi skåret gasturbine- 
rør med dimensionen 506 x 6 mm i kvaliteten 
Alloy/ Inconell 600. Hvert rør er perforeret med 
4.770 laserskårne huller dimensionen Ø20 mm.
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Et meget specielt projekt er de 
laserskårne ”pullerter” til strand-
skoven i Täby i Sverige. Vores 
kunde er M. L. Smide i Upplands 
Väsby. Cortenrørene er Ø 308 x  
4 mm med udskårne navne på fugle 
og planter på hhv. svensk og latin.

Referencegenstand

Laserskårne søjler og bærende underlag til vandrutsjebaner.

Sweden Hydro Sport AB er en af de førende leverandører af vand- 
rutsjebaner. Til Himlabadet i Sundsvall har vi på bestilling laser-
skåret de bærende søjler af rør med dimensionen Ø 508 x 10 mm 
og en længde på 10.200 mm. I søjlerne er der lavet udskæringer til 
fastgørelser, påsvejst monteringsøjer og bundplade i dimensionen 
850 x 850 x 40 mm. 
Før levering er konstruktionen blevet varmforzinket hos Zinken  
Weland AB.

I Jumbo-laseren har Weland skåret 
grove KKR-profiler til et trappe-
tårn ved Svenska Foders siloer i 
Oxelösund.

Med Jumbo-laseren opnås en  
suveræn præcision på huller, 
vinkler og længde af bjælkerne.
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Gas-/plasmaskæring
Her skærer vi i rigtigt store pladedimensioner med 
præcision og imponerende hurtighed. Dobbelt skæ-
rehoved for både gas og plasma og dobbelt bord til 
oplægning af plader giver meget stor kapacitet.

Valget mellem gas- og plasmaskæring afgøres af  
materiale, kvalitet, tykkelse og nødvendige tolerancer.

Vandskæring
Et alternativ til laserskæring er vandskæring. Her kan man 
skære i alle metaller op til en tykkelse på 100 mm.

Da der er tale om en kold skæremetode, opstår der ingen varme- 
påvirkende strukturforandring i kantområdet. Det betyder også, 
at man kan skære i alle former for materiale som f.eks. træ, glas, 
natursten, keramik, gummi, plast og endda porøse materialer.

Maksimumkapacitet
• Maks. materialelængde: 15.000 mm 
• Maks. materialebredde: 2.500 mm 
• Maks. godstykkelse: 40 mm (plasma) 
  200 mm (gas)

Maksimumkapacitet
• Maks. materialelængde: 4.000 mm 
• Maks. materialebredde: 3.000 mm 
• Maks. godstykkelse: 100 mm

www.weland.dk | 43 99 75 55216



Til rigtig store 
plader er gas-/ 
plasmaskæring et 
godt alternativ.

Mobile oversvømmelsesbarrierer

Inero AB er en virksomhed, som arbejder med over- 
svømmelsesbarrierer, patenterede oven i købet.

Weland har vandskåret, laserskåret og bukket 
komponenterne til Inero AB i Månsarp. Metalpladen 
er 3 til 5 mm saltvandsbestandigt aluminium i  
kvaliteten EN-AW-5754 H22.  
Støtteben i aluminium med dimensionen 120x30x 
3 mm og i kvaliteten EN-6063-T6.

Billeder fra oversvømmelse i Halland i august 2014.
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Stansning, nibling  
og panelbukning
Weland har flere automatstansere, som omfatter 
udstyr til håndtering af både indføring af emner i 
maskinen og udtagning samt stabling af ”affalds- 
skelettet”. Desuden har anlæggene treaksede plukke- 
anordninger, som kan plukke udstansede emner og 
stable dem på paller.

Stansemaskinerne har op til 45 forskellige værktøjer.

Anlæggene afsluttes med panelbukkemaskiner, som  
automatisk bukker alle sider i enkle eller mere  
komplicerede bukninger, f.eks. dobbelt vægt eller i 
ønsket vinkel. Udstyret er yderst velegnet til skuffer,  
skabe og lignende. Pladetykkelse maks. 2 mm og 
diagonalmålet på metalpladen må ikke overstige 
2.700 mm ved automatisk håndtering på arbejdsbordet.

Vi kan hjælpe til med tegningsarbejdet, men tager 
også imod tegninger i DXF-format fra Auto-CAD.

Vi har flere forskellige maskiner med varierende kapacitet.

Automatisk panelbukning.

Maksimumkapacitet
• Maks. materialelængde: 4300 mm 
• Maks. materialebredde: 1524 mm 
• Maks. godstykkelse: 8 mm
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Facadeplader i cortenplade

Til vores kunde LW Sverige AB har vi stanset 
og bukket 7000 m2 facadebeklædning i  
cortenplade til Nya Karolinska Sjukhuset, 
Teknikbyggnad U3.

Et fleksibelt system af 
vægpaneler til at skabe  
et ligt arbejdsmiljø samt  
orden og overskuelig-
hed. Kun fantasien  
sætter grænser for, til 
hvad og hvor systemet 
kan anvendes.

Kassetter og fleksible indret-
ningsssystemer til lager- 
automater

Compact Lift er en af marke-
dets mest effektive lagerauto-
mater. Weland fremstiller de 
hurtigtgående kassetter, som fås 
til forskellige maskinbredder 
og forskellige belastningskrav. 

Gelænder ved Skeppsbrokajen 
i Stockholm.

Pladerne i gelænderet er  
stanset og bukket i vores  
automatstanseanlæg.
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Bukning
Kantpresser op til 800 ton
Weland har over ti kantpresser i forskellige størrelser. 
Kantpresserne har kapaciteter fra 40 ton til 800 ton.

Kantpressen på 800 ton giver os mulighed for at klare  
opgaver, som meget få virksomheder kan udføre. 
Pressekraften på hele 800 ton og med en maks.  
arbejdslængde på 6200 mm indgyder respekt.

Læg dertil en sofistikeret CNC-styring, og vi har  
endnu en unik ressource hos Weland..

Kantpresse Beyeler PR 800/6,2 
med integreret hydraulisk 
CNC-styret bombering.

Maksimumkapacitet
• Pressekraft: 800 ton 
• Maks. bukkelængde: 6200 mm 
• Værktøjsrum: 735 mm 
•  Slaglængde: 565 mm
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Kantbukkemaskiner
I forbindelse med laser-/vandstråleskæring udfører 
vi efterbearbejdning og bukning i NC-styrede kant-
bukkemaskiner med en pressekraft på 320 ton og en 
maks. arbejdslængde på 4100 mm.

Maksimumkapacitet
• Pressekraft: 320 ton 
• Maks. bukkelængde: 4100 mm 
• Værktøjsrum: 525 mm 
•  Slaglængde: 465 mm

Bukkede pladedele i 6-16 mm metal-
plade Weldox 700 E i høj kvalitet til 
skovningsmaskinechassis.
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Afretning
Retning af pladedele
Vi har en HRC-afretter, som med meget stor præcision  
afretter pladedele med en tykkelse på op til 20 mm. 
Afretteren består af en række valser, som med elektro- 
hydraulisk styring automatisk regulerer valsetrykket 
og fødningen for at opnå et optimalt resultat.

Takket være CNC-styringen behøves ingen om- 
stillinger for at tage hensyn til huller og åbninger i 
emnerne.

Afretteren HRC 80 giver  
præcision og tolerancer på 
metalplader, som tidligere ikke 
var mulige.

Maksimum- og minimumkapacitet
• Emnetykkelse: 0,8 - 20 mm 
• Emnebredde maks.: 2000 mm

Metalplade før afretning

Metalplade efter afretning
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Børsteafgratning
En ny metode, som fjerner oxidlaget i skærefladerne. 
Dette er vigtigt for at få en god vedhæftning på den 
efterfølgende overfladebehandling som f.eks. lakering.  
Bearbejder både over- og undersiden samtidig.

Slibning
Slibning eller affasning af laserskårne eller stansede overflader udføres efter kundens ønsker.

Afgratning
Smådele kan afgrates for at fjerne grater og skarpe 
kanter.

Bearbejder både over- og undersiden samtidig.

Ubehandlet metalplade Børste metalplade

Ubehandlet metalplade Slebet metalplade

Før

Efter
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Skærende bearbejdning
Fleroperationsbearbejdning
I fleroperationsmaskiner udfører vi boring, rømning, 
gevindskæring m.m. 

Hvis præcisionen af de laserskårne huller ikke er til-
strækkelig, udfører vi rømning eller en anden  
behandling for at opnå den rette tolerance.

Laserskårne huller kan normalt gevindskæres direkte, 
uden nogen form for forbehandling.

3-, 4- og 5-aksede maskiner
Vandret bearbejdning med bordkrængning muliggør 
bearbejdning fra 3 sider i én opspænding.

Bearbejdningsområde
• Maks. bredde: 800 mm 
• Maks. længde: 3000 mm

Hængsler til komprimator. Laser-
skæring og skærende bearbejd-
ning i flere forskellige udførelser.

Bedfræser

Maks. bearbejdnings-
område: 
8 x 2,6 x 1,3 meter

Horisontal fleroperationsmaskine

Maks bearbejdningsområde: 1,7 x 1,4 x 1,5 meter  
(60 forskellige værktøjer)

Større og tungere bearbejdningsmaskiner
Vi har investeret i en ny bedfræser og en horisontal fleroperationsmaskine i det større segment. 
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Robotcelle
Fleksibel bearbejdningscelle giver mulighed for 
hurtige omstillinger.

Skærende bearbejdning efter laserskæring har været 
en trang sektor hos Weland. Boring og fræsning med 
korte cyklustider giver utroligt mange emneskift. 
Dette er på mange måder et bekosteligt og ikke- 
ergonomisk arbejde, som kræver konstant tilstede- 
værelse ved maskinen for at sikre en effektiv  
produktion.

Der er udviklet et koncept i form af en bearbejdnings- 
celle med stor fleksibilitet og mulighed for hurtige 
omstillinger.

Cellen består af en vandret multifunktionsmaskine. 
Robotcellen indeholder lange båndtransportører, 
som giver mulighed for mellemlagring og dermed 
ubemandet drift, og er desuden udstyret med en 
robot, som plukker emner direkte fra palle. I cellen 
er der mulighed for at udtage færdige emner på tre 
pallelokationer.

Sværd til motorsav på skovningsaggregat

Weland laserskærer savsværd til skovningsagg- 
regater i 6,2 mm hærdbart materiale 42CRMo4. 
Efter laserskæringen fræser vi et 2 mm spor til 
kæden rundt på hele sværdet.
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Perforeringslinje
Maksimumkapacitet
• Maks. rektangulære rør: 110 x 30 x 3 mm 
• Maks. kvadratiske rør: 80 x 80 x 3 mm 
• Maks. rørvægt: 30 kg 
• Maks. rørlængde: 3500 mm (min. 800 mm) 
• Klippekraft / stanse: 15 ton

Perforering af firkantrør
Vi har installeret en perforeringslinje, hvor vi perforerer/ 
stanser huller i rør i flere forskellige dimensioner. 
Denne måde at stanse huller i rør på (4 rør ad gangen) 
er en hurtig og rationel metode. Vi udvikler værktøj 
ved behov for nye hulmønstre eller rørdimensioner. 

Perforerede rør til butiksindretninger.
Ptec Inredningar AB i Kulltorp
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Robotsvejsning
Svejsning er den afdeling, som kompletterer alle andre produktionsenheder. Ved bestilling af færdige emner, 
hvor vi eksempelvis udfører laserskæring, bukning, valsning og svejsning, udnyttes Welands produktions-
ressourcer til fulde.

Kunden får projektledelse til styring af materialeflowet med i købet og slipper for at tænke på transport og  
leveringstider for de forskellige dele, der indgår i processen.

Mindre projekter svejses manuelt, mens større projekter gør brug af robotsvejsning. Hvis der kræves op-
spændingsanordninger for at klare svejsearbejdet, konstruerer og fremstiller vi disse.

Alle svejsearbejder udføres i henhold til DS-EN 287.

En ny svejsecelle med 2 
robotter, som arbejder 
samtidig, giver en meget 
stor svejsekapacitet.

Referencegenstand

Vi har også et bredt sortiment af pladevibratorer. Weland fremstiller chassiset, 
som leveres i varmforzinket udførelse. 
Pladevibratorerne anvendes til komprimering af både grus og asfalt.
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Kontrolmåling
Vores afdeling for kvalitetskontrol har måleudstyr af absolut højeste klasse til sin rådighed. I vores nye måle-
rum har vi blandt andet et CMM-målebord med imponerende måleegenskaber. Det massive målebord af sten 
måler hele 5 x 2 meter og vejer 19 ton.  Vi kan måle dele med en størrelse på op til 4 x 1,5 meter med en nøj- 
agtighed på 3,5 my + L/300. Ud over CMM-målebordet har vi desuden forskellige former for målearme til lidt 
mere enkle målinger.
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Slidsning af coils
Vores udstyr til slidsning af coils klarer båndstål op 
til 6 mm pladetykkelse. Vi kan dele smalle bånd med 
en mindstebredde på 18 mm. Den største bredde, vi 
kan bearbejde, er 1500 mm.

Weland har et omfattende lager af varmvalset plade 
på coils i kvaliteterne 240 og 355 og tykkelser mellem 
1,5 og 6,0 mm. Materialekvaliteter som f.eks. varm-
forzinket plade og rustfri plade kan også båndskæres.

Båndene leveres i længder eller på coils alt efter ønske.

Vi kan skære smalle 
båndstål og kraftige 
metalplader!
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Afkortning og afretning
I forbindelse med båndskæring kan vi også hjælpe 
med afretning og skæring af båndstål. Det gælder for 
båndstål i alle dimensioner med en længde på op til 
6 meter.
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Øvrige produkter
Grenreoler     s. 234-235 

Facadestiger     s. 236-245

Facadestiger 236 - 238
Facadestiger, projektering og byggeregler   241
Facadestige, tilbehør  239 -  240
Nedfældelig facadestige 242 - 243
Nedfældelig facadestige, tilbehør   243
Udstigningsplatform 244 -  245

 
Godsmærkning     s. 246-249

Mærkebrikker  248 - 249
Mærkebrikpresse   247

 
Profiler     s. 250-253

Kantbeskytter  253
Kantstål til dørkplade  253
Sigmabjælker 250 - 251
Sikkerhedstrappekant  253
Vinkelstang  253
Vægbeslag  253
WUC-profil  252

Varmforzinkning     s. 254-255

Entrémåtter,  
Kåbe Original     s. 256-259

Kåbe Originalmåtte 256 - 258
Installere Kåbe Original  259
Vedligeholde Kåbe Original   259
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Grenreoler til alle lagertyper

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

Sektionslængde

Totaldybde

To
ta

lh
øj

de

Fodbjælke- 
højde

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.

Enkeltreol (med arme kun i den ene retning) Dobbeltreol (med arme i begge retninger)

www.weland.dk | 43 99 75 55234



Ristehylder og skærmtag
Hvis man anbringer gitterriste på 
bærearmene, kan gods af varie-
rende størrelse nemt placeres hvor 
som helst langs grenreolen. Dette 
letter godshåndteringen betydeligt 
og øger sikkerheden på arbejds-
pladsen.

Skærmtag kan nemt monteres på 
grenreolerne, hvis de anvendes 
udendørs.
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Nedfældelig  
facadestige
Nedfældelig facadestige af varm- 
forzinket stål. Kan monteres på 
alle bygninger, og indfældet lig-
ner den blot en 45 mm bred liste. 

Facadestiger
Facadestiger og tilbehør i modul-
system til alle slags montage. Kan 
laves meget høje med hvileplat-
form undervejs. 

Facadestiger
Weland fremstiller forskellige typer facadestiger. Anvendes  
primært til at kunne få adgang til tage, tårne, siloer m.m.  
Facadestigen fremstilles endvidere til flugtveje. Produkterne  
lagerføres af hensyn til omgående levering.

s. 237-241 s. 242-243
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Facadestiger

Weland lagerfører facadestiger og tilbehør i modul-
system til alle slags montage. Hvis standardproduk-
terne ikke passer, fremstiller vi specialprodukter i 
henhold til kundens ønsker.

Alle lagerprodukter fremstilles i stål, som varm-
forzinkes af hensyn til optimal rustbeskyttelse. De 
fleste produkter fås også i lakerede udgaver (lakeres 
efter varmforzinkningen) i sort og teglrød. 

Welands stiger kan med fordel bruges ved tårne, 
siloer, bropiller, skorstene m.m. Ved høje stiger bør 
man om muligt have en hvileplatform. Hvis der  
anvendes rygbøjler, afsluttes disse maks. 2,5 m over 
jorden. Vi anbefaler, at alle stiger over 6 meter har 
rygbøjler.

Flugtveje 
Flugtvejsstiger bør altid have  
rygbøjler, når de kombineres  
med en udstigningsplatform. 

Det er for at undgå, at man  
træder "lige ud i luften", når  
man går over på stigen.

Let at montere
Facadestiger består af let håndterbare dele, som 
skrues sammen.

Bemærk! Der kræves ingen svejsning ved montage.  
Der medfølger tydelig monteringsvejledning.

Kort leveringstid
Weland facadestiger kan leveres med kort leverings-
tid, hvis de er baseret på standardkomponenter.

Anvisning
Weland facadestiger er udført iht. At-vejl. B.1.3.
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Facadestiger

Let stige med god stabilitet. Stigens vanger er fremstillet af rulleformet U-profil. Trinnene er profilerede for 
at mindske skridrisikoen og er flade både ind- og udvendigt af hensyn til dobbelt sikkerhed. Udførelse iht. 
At-vejl. B.1.3.

Konsol

Samle- 
beslag

Monterings-
plade

Ophængnings- 
beslag

Trin

Længde x bredde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

1500 x 400 ST 1540 6,2

1800 x 400 ST 1840 7,5

2400 x 400 ST 2440 10,1

3000 x 400 ST 3040 12,6

Stige

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

Samlebeslag (2 stk.) SK 2500 0,6

Boltsæt M10x20 (10 stk.) BU 1201 0,2

Møtriksæt M10 (10 stk.) MU 1001 0,1

Samlebeslag
Samlebeslag består af følgende komponenter: samlebeslag 2 
stk., bolte 10 stk. møtrikker 10 stk. Et samlebeslag monteres 
med 4 stk. M10x20. Der skal bruges et sæt pr. samling.

Afstand Art.-nr. Vægt (kg/par)

Konsol, 150 mm KS 0150 0,7

Konsol, 300 mm (standard) KS 0300 1,7

Justerbar konsol, 450-700 mm KS 4570 7,9

Justerbar konsol, 700-1000 mm KS 7010 10,1

Boltsæt M10x20 (10 stk.)* BU 1201 0,2

Møtriksæt M10 (10 stk.)* MU 1001 0,1

Monteringsvinkel, fastgørelse til gulv TS 4000 0,5

Monteringsplade til elementvæg FP 0300 0,44

Skruesæt 6,3x19 (10 stk.) SS 6191 0,1

Skruesæt , 5,5x22 (10 stk.) SS 5221 0,1

Vangebolt M10x30 (10 stk.) VB 1301 0,25

Konsolpar
Hvilken konsol der skal vælges, afhænger af afstanden mellem 
ydermur og tagrendens yderkant.

Maks. afstand mellem monteringspunkterne på 
væggen er 2.500 mm. Beslagene placeres tættere, 
hvis vægkonstruktion kræver det.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

Afstivningsskinne til facadestige ST 1200 5,6

Vangebolt M10x30 (10 stk.) VB 1301 0,2

Møtriksæt M10 (10 stk.) MU 1001 0,1

Forstærkning af facadestige
Maks. lodret fastgørelsesafstand 5700 mm.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

1 sæt (2 beslag inkl. bolt) UB 5003 0,6

Boltsæt M10x20 (10 stk.) BU 1201 0,2

Møtriksæt M10 (10 stk.) MU 1001 0,1

Ophængningsbeslag

Justerbar konsol Afstivningsskinne
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Facadestige, tilbehør

Rygbøjle til facadestige 
Ved en faldhøjde på over 6 meter skal stigen for- 
synes med rygbøjle iht. At-vejl. B.1.3. Rygbøjlen til 
facadestigen er opbygget af moduler med en længde 
på 900 mm. Rygbøjlen afsluttes ca. 2,5 meter over 
jorden og kan forsynes med låge for at forhindre 
uvedkommende adgang. Udførelse iht. At-vejl. B.1.3.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Håndtag HL 1200 2,8

Håndtagsbøjle HL 1240 1,9

Boltsæt M10x60* (10 stk.) BU 1601 0,34

Møtriksæt M10* (10 stk.) MU 1001 0,1

Muffe til fjernelse af håndliste UH 0515 1,4

Plastprop (1 stk. / håndliste) PL 0034 0,05

Aftagelige håndtag UH 0515

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

300 x 400 mm, justerbar fra 0 til 20° SP 3040 3,3

Boltsæt M10x20* (10 stk.) BU 1201 0,2

Møtriksæt M10* (10 stk.) MU 1001 0,1

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Rygbøjle SK 0650 2,1

Støttejern 7 stk. støttejern pr.  
900 mm

SK 9007 4,2

Boltsæt M10 x 20 (10 stk.)* BU 1201 0,2

Møtriksæt til boltsæt (10 stk.)* MU 1001 0,1

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Låsbar låge til rygbøjle LL4570 4,1

Håndtag

Ståplade

Rygbøjler og støttejern

Låsbar låge 

*) Der skal bruges 4 bolte/møtrikker ved stiger uden rygbøjle og 
8 bolte/møtrikker ved stiger med rygbøjle.

*) Der skal bruges 9 stk. bolte pr. bøjle ved 7 støttejern.

Låge til håndtag

Ståplade

Rygbøjle

Låsbar låge

Håndtag

Støttejern

*) Monteres med 2 bolte og møtrikker pr. ståplade.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Lågebøjle (1 stk.) HL 5843 4,3

Hængsel (2 stk. pr. låge) GJ 3400 0,16

Skruesæt (10 stk. skruer / låge) SS 5221 0,07

For låsemulighed

Hængselhalvpart (2 stk. pr. låge) GJ 3401 0,10

Møtriksæt M10* (10 stk.) MU 1001 0,1 Håndtag Låge til håndtag

Håndtagsbøjle
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Facadestige, tilbehør

Hvileplatform til facadestige
For at øge sikkerheden bør stiger, som er længere end 
15 meter, forsynes med en hvileplatform. På meget 
lange stiger bør afstanden mellem hvileplatforme 
være maks. 6 meter. Udførelse iht. At-vejl. B.1.3.

Hvileplatform
En hvileplatform består af følgende komponenter: 1 stk. gitter 
med kantstang, 4 stk. vinkelstivere, 4 stk. ”halve” rygbøjler,  
2 stk. vandrette og 7 stk. lodrette flade stænger. Til hver hvile-
platform går der 2,1 m ekstra trin.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Hvileplatform 600 x 600 mm VP6060 33,4

Klatrehindring
Forhindring i klatring på facadestigen.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Låsbar klatreforhindring KH 2100 14,7

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

Låsekrog (1 stk. i topen) FB 7001 0,10

Glidebeslag (12 stk. pr. 3000 mm) FB 7000 0,15

Gummistop (2 stk. i bunden) FB 7002 0,17

Faldstige
Med vores løsning kan du lade den faste stige slutte et godt 
stykke oppe på væggen og alligevel ved behov have adgang 
til en flugtvejsstige, som går hele vejen ned til jorden. I tilfælde 
af rømning klatrer man ned ad stigen, sparker på låsen, så den 
løse stige løsnes og glider ned på jorden. Derefter er det bare at 
fortsætte ned ad, indtil der er fast grund under fødderne.  
Faldstige kræver stigehøjde mindst 6000 mm.

Klatrehindring

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

Nedfældbar ståplade, enkel SP 3740 3,7

Boltsæt M10x20 (2 stk. enkel plade) BU1201 0,20

Låsemøtrik M10 (2 stk. enkel plade) LM 1000 0,01

Nedfældbar ståplade, dobbelt SP 3716 3,3

Nedfældbar ståplade
To ståplader til facadestige. Begge kan nedfældes. De kan med 
fordel anvendes, hvis man har brug for en repos midt på facade- 
stigen for at kunne stå mere bekvemt. Det kan være ved et  
servicested eller midt på en længere strækning af facadestigen.
Pladen er normalt nedfældet bag trinnet og trækkes nemt frem 
med foden.
Ståpladen fylder hele trinnets bredde eller er opdelt for at kunne 
anvendes sammen med faldskinne/sikkerhedswire.
Den enkle ståplade monteres med 2 stk. M10x20 + låsemøtrikker. 
Den dobbelte plade sælges i komplette sæt med nødvendigt 
monteringsmateriale.

Nedfældelig stige Dobbelt ståplade

Enkel ståplade
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Projektering/byggeregler

Vejledning

•  Weland facadestiger er udført iht. At-vejl. B.1.3.

•  Rygbøjler ved faldhøjde over 6000 mm.

•  Frihøjde under nederste rygbøjle ca 2500 mm.

•  Afstand mellem væg og stige mindst 200 mm.

•  Afstand mellem hvileplatforme højst 15000 mm. 
Ved sjælden anvendelse og ellers højst 6000 mm.
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Nedfældelig  
facadestige

Nedfældelig facadestige, som primært bruges som 
flugtvej. Et enkelt og diskret produkt, som kan 
monteres på forskellige facadetyper. Indfældet mod 
facaden ligner den blot en 45 mm bred liste. 

Stigen er indbrudssikret og kan kun nedfældes ved 
at trække i wiren uden for vinduet. Hvis det ønskes, 
kan wiren forlænges ned til bunden af stigen, som 
så også kan anvendes til opgang. 

Stigen leveres i moduler, som er varmforzinkede og 
pulverlakeret i en diskret lysegrå farve.
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Længde x bredde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

1200 x 500 FB 1250 7,5

2400 x 500 FB 2450 15,5

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/sæt)

Samlesæt FB 2000 1,0

Afstand mellem væg og stige Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Standardkonsol 15-25 mm (1 sæt) FB 0012 0,2

Konsol 150 mm (1 sæt) KS 0150 0,8

Konsol 300 mm (1 sæt) KS 0300 1,2

Boltsæt M10x60 (10 stk.) BU 1601 0,4

Møtriksæt M10 (10 stk.) MU 1001 0,13

Mellemskiver 35x40x5 mm (5 stk.) MB3545 0,04

Trin

Samlesæt
Komplet samlesæt med et trin og tilhørende bolt. Der skal  
bruges et sæt pr. trinsamling.

Konsol

*) 2 stk. bolte og møtrikker samt et egnet antal mellemskiver pr sæt.

Stige i normalposition Stege klappe ud

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Håndliste til montering på væg HL 0300 0,8

Ståplade til montering på væg SP 0400 3,7

Håndliste og ståplade

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Topstykke FB 1000 0,2

Wire (sælges pr. meter) FB 0010 -

Instruktionsskilt FB 0001 -

Topstykke, wire og skilt
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Udstigningsplatform

Weland udstigningsplatform er opbygget af moduler. Disse kan sættes sammen efter behov til en større platform.

Som specialfremstillet kan platformen desuden forsynes med gulv af f.eks. træ eller dørkplade. Gelænder 
og gitterrist kan også fremstilles i rustfrist stål. Også andre mål på bestilling. Gelænder i standardudførelse 
eller børnesikker udførelse, som kan forsynes med sparkeliste.

HjørnekoblingGelænder

Platform Konsol
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Længde x bredde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

1000 x 700 PF 1007 34

1500 x 700 PF 1507 46

2000 x 700 PF 2007 60

1000 x 1000 PF 1010 49

1500 x 1000 PF 1510 67

2000 x 1000 PF 2010 85

Beskrivelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Sidebeslag, højre UV1002 1,2

Sidebeslag, venstre UV1001 1,2

Boltsæt M10x20 (10 stk.)* BU1201 0,20

Møtriksæt M10 (10 stk.)* MU1001 0,13

Låseplade M10 (10 stk.)* UL4201 0,12

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Mågevingekobling MK4200 0,45

Længde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

700 UI0742 8,0

1000 UI1042 9,4

1500 UI1542 11,6

2000 UI2042 13,9

Længde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

700 UB0742 13,3

1000 UB1042 17,8

1500 UB1542 25,0

2000 UB2042 32,1

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Til 700 mm bred platform PK 0700 8,0

Til 1000 mm bred platform PK 1000 9,3

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Universaludførelse HK 0700 5,2

Platform
Platformen består af en ramme med modulmål. I denne ramme 
placeres Weland gitterrist. 

BEMÆRK! Gitterristen behøver ikke at dække hele rammen - 
men kan have et ”hul” til opstigning. 
Flere moduler kan kobles sammen.

Fastgørelsesbeslag til gelænder

Hjørnekobling til gelænder

Standardgelænder
Standardgelænderet er 1100 mm høj.

Børnesikkert
Børnesikkert gelænder er 1100 mm højt.

Konsol

Hængekonsol

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

J-krogsæt (10 stk.)* M8x48 JK8481 0,21

Møtriksæt (10 stk.)* M8 MU0801 0,07

Fastgørelsesbeslag til platform

*) Monteres med 4 stk. kroge og møtrikker pr. platform op til  
1000 mm og 8 stk. kroge og møtrikker pr. platform over 1000 mm.

Beskrivelse (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

700 SL0710 1,2

1000 SL1010 1,9

1500 SL1510 2,9

2000 SL2010 3,9

Selvborende tapper 5,5x22 (10 stk.)* SS 5522 -

Sparkeliste til gelænder

*) 6 stk. bolte og møtrikker samt 2 stk. låseplader pr. gelænder.

*) Monteres med 2 stk. selvborende tapper pr. sparkeliste.

Beskrivelse Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Boltsæt M10x20 (10 stk.)* BU1201 0,20

Møtriksæt M10 (10 stk.)* MU1001 0,13

Fastgørelsesbeslag til konsoller

*) Monteres med 2 stk. bolte og møtrikker pr. konsol.
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Mærkebrikker
Brikker med valgfrit antal tegn 
(bogstaver og tal). Præges i en 
eller to rækker og med op til  
40 tegn. 

Mærkebrikpresse
Fleksibel computerstyret mærke- 
brikpresse, som er let at holde. 
Fremstiller dybtprægede mærke- 
brikker på forskellige metalbånd.

Godsmærkning
Dybtprægede bogstaver og tal i båndstål af pladestål,  
messing, aluminium eller rustfrit stål.

s. 247 s. 248-249
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Mærkebrikpresse

Welands computerstyrede mærkebrikpresse er 
egen konstruktion og fremstilling. Maskinen er 
meget fleksibel og let at vedligeholde.

Mærkebrikpressen styres af en computer, som dels 
letter kommunikationen mellem brugeren og  
pressen, og dels styrer motor og luftcylindre, så 
slutproduktet bliver en mærkebrik.

Teksten på brikkerne skrives enten ind manuelt via 
tastaturet eller overføres via USB-hukommelse.  
Alternativt kan maskinen kobles på netværket.

Pressen leveres som standard med brikopsamler.

Mærkebrikker kan præges med et valgfrit antal tegn 
(maks. 40 tegn). Brikkernes længde afhænger af 
antallet af tegn. Der kan udstanses huller i den ene 
eller den anden ende - eller i begge ender. Der kan 
laves fortløbende numre for hver brik automatisk.

Driftskrav:

• Forsyningsspænding 220 V, 50/60 Hz

• Trykluft, min. 6 at.

14
50

90
0

1400

800

1000

Let at bruge. Via skærmen får 
man tydelig information om 
valgmulighederne.
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Mærkebrikker

Færdige mærkebrikker fra Weland 
Til kunder, som har behov for mærkebrikker, men ikke i så stort omfang, 
at det kan betale sig at købe sin egen mærkebrikpresse, kan vi levere 
mærkebrikker i større eller mindre serier efter ønske. Vi kan levere 
mærkebrikkerne i forskellige materialer med 1- eller 2-linjet prægning.

Brikker med 2 linjer
Weland dybtprægede mærkebrikker kan fremstilles i varmforzinket 
stålplade eller rustfrit stål. Brikkerne kan præges med et valgfrit antal 
tegn (op til 40 bogstaver og tal) i 2 rækker. Brikkerne er cirka 30 mm 
bredde, og længden afhænger af antallet af tegn. Hullern placeres ef-
ter ønske i den ene eller i begge ender. Der kan også præges fort- 
løbende numre.

Da brikkerne er dybtprægede, er de fortsat letlæste efter eksempelvis 
varmforzinkning, sandblæsning og overmaling. Brikker af ikke-rustende 
materiale er altid letlæste, selv i snavsede eller aggresive miljøer.

Alle slags stolper kan afmærkes 
med mærkebrikker.

Afmærk bådklubbens pladser 
med ensartede og tydelige  
navnebrikker.

Skelmarkeringer i rustfrit stål 
eller aluminium er holdbare og 
letlæste i årtier.

Brug mærkebrikker på dit lager 
- så har du en tydelig mærkning, 
som holder i mange år.

Selv efter overmaling er  
brikkerne letlæste.
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Enkeltlinjede brikker 
i rustfrit materiale
Brikkerne monteres med skruer,  
strips eller rustfrie stropper. 
Nummerserier kan fremstilles 
og leveres på selvklæbende 
strimler.

Brug Welands mærkebrikker på 
hydraulikslanger, pneumatik- 
ledninger og elkabler, så har du 
en tydelig mærkning, som holder 
i mange år.

Selv efter en brand kan f.eks. elledninger identificeres.

www.weland.dk | 43 99 75 55 249



Profiler
Weland fremstiller og lagerfører forskellige profiler i  
metalplade og stål. Profilerne fås både ubehandlede  
og varmforzinkede.

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

Sigmabjælkerne fremstilles i 3 
forskellige standardhøjder på 
200, 300 og 400 mm. Hver højde 
fås i 5 forskellige godstykkelser 
på hhv. 2, 2,5, 3, 4 og 5 mm. 

Bjælkerne kan leveres i længder 
fra 300 til 12000 mm med et in-
terval på 50 mm.

Sigmabjælkens konstruktion  
betyder, at man kan sætte to 
bjælker sammen til en profil  
ved at skrue dem sammen.

Sigmabjælker

Sigmabjælken er meget velegnet 
til f.eks. indskudte dæk. Se mere 
under Indskudte dæk på side 
190-197.

Bjælkerne har stansede huller 
i intervaller på 50 mm, som er 
tilpasset til vores monteringsbe-
slag og gelændersystem. Det be-
tyder, at monteringen går hurtigt 
og enkelt, helt uden svejsninger. 

Bjælkerne er så lette, at der ofte 
ikke behøves løfteudstyr. Des-
uden findes der større huller i 
midten af bjælkerne til trækning 
af elledninger og rør.

En materialekvalitet med en 
strækgrænse på 250 N/mm² er 
standard på Sigmabjælken. Vi 
kan også tilbyde Sigmabjælker i 
materiale med en strækgrænse 
på 350 N/mm² i varmforzinket 
udførelse. 

Bjælkerne er fremstillet af 
varmforzinket materiale Z 275 
og kan bruges både indendørs 
og udendørs uden yderligere 
overfladebehandling.
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Bjælkehøjde  
(mm)

Godstykkelse 
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/m)

200 2 1101202 5,6

200 2,5 1101252 6,9

200 3 1101302 8,2

200 4 1101402 10,8

200 5 1101502 13,3

300 2 1101203 7,0

300 2,5 1101253 8,7

300 3 1101303 10,4

300 4 1101403 13,7

300 5 1101503 16,9

400 2 1101204 8,5

400 2,5 1101254 10,6

400 3 1101304 12,7

400 4 1101404 16,8

400 5 1101504 20,8

Sigmabjælke
Varmforzinket udførelse. 

Hjørnebeslag
Varmforzinket udførelse. 

Bjælkesamling
Varmforzinket udførelse. 

Beskrivelse Højde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Model 200 200 11040001 1,0

Model 300 300 11040002 1,5

Model 400 400 11040003 2,0

Beskrivelse Højde (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

Model 200 200 11040006 4,4

Model 300 300 11040005 7,4

Model 400 400 11040004 9,5

Bjælkelængde 
(mm)

Bjælkehøjde  
(mm)

Godstykkelse 
(mm) Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

4600 300 2,5 110125304600 40,0

5200 300 2,5 110125305200 45,0

6000 300 2,5 110125306000 52,0

7200 300 2,5 110125307200 63,0

Sigmabjælke i faste længder
Varmforzinket udførelse. 

Faste længder
Weland lagerfører Sigmabjælker i længderne 4,6, 
5,2, 6,0 og 7,2 meter til omgående levering. Bjælken 
er 300 mm høj og har en godstykkelse på 2,5 mm. 
Strækgrænsen er 250 N/mm². Vi kapper bjælken af 
efter dine mål.

Bjælkesamling/hjørnebeslag
Bjælkesamlinger (længde 500 mm) og hjørnebeslag 
er på lager til alle Sigmabjælkehøjder. 

Sektionsgelænder i stål, som kan monteres helt 
uden svejsning, fås som tilbehør. Se mere under 
Gelændere på side 170-177.
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Vangealternativer Længde
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

C
(mm)

t 
(mm)

Overflade- 
behandling Art.-nr. Vægt  

(kg/stk.)

WUC 120/3 5000 120 55 22 3 Ubeh. WUC1203 30,0

WUC 120/3 5000 120 55 22 3 FZV WUC12031 32,5

WUC 170/3 5000 170 55 25 3 Ubeh. WUC1703 39,0

WUC 170/3 5000 170 55 25 3 FZV WUC17031 42,0

WUC 170/4 5000 170 55 25 4 Ubeh. WUC1704 52,0

WUC 170/4 5000 170 55 25 4 FZV WUC17041* 56,0

WUC 170/5 5000 170 55 25 5 Ubeh. WUC1705 64,5

WUC 170/5 5000 170 55 25 5 FZV WUC17051* 69,5

WUC 200/5 5000 200 55 25 5 Ubeh. WUC2005 70,5

WUC 200/5 5000 200 55 25 5 FZV WUC20051 75,4

Værdier for WUC-profiler, på lager
Ubehandlet eller varmforzinket udførelse.

A

t

C
B

Lagerførte profiler
Weland lagerfører WUC-profiler i længden 5 meter 
til omgående levering. 

Weland fremstiller koldformede WUC-profiler.  
Profilen har lav vægt og god robusthed.

WUC-profilen fremstilles i to standardhøjder på 
120 og 200 mm. Godstykkelsen på profilerne er 3, 4 
eller 5 mm.

WUC-profilen er særdeles velegnet til f.eks. lige-
løbstrapper. Se mere under Ligeløbstrapper på side 
128-149.

WUC-profilerne er som standard varmforzinkede 
og kan bruges både indendørs og udendørs uden 
yderligere overfladebehandling.

WUC-profil

* = Bestillingsvare
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En sikkerhedstrappekant er en koldformet profil 
med udstansede huller, som giver øget skridsikring. 

Weland lagerfører ubehandlede sikkerhedstrappe-
kanter. De kan også fås i varmforzinket udførelse, 
som kan bruges både indendørs og udendørs  
uden yderligere overfladebehandling.

Dette gælder for samtlige profiler.

Sikkerheds- 
trappekant

Vinkelstål

* = Bestillingsvare * = Bestillingsvare

Lagerført sikkerhedstrappekant
Ubehandlet eller varmforzinket udførelse. 

Lagerført kantstål

Lagerført kantbeskytter

Lagerført vinkelstang

Længde (mm) Overfladebehandling Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

491 Ubeh. 732500* 0,8

491 FZV TN5035051* 0,9

591 Ubeh. 732600 1,0

591 FZV TN5035061* 1,1

691 Ubeh. 732700 1,1

691 FZV TN5035071* 1,2

791 Ubeh. 732800 1,3

791 FZV TN5035081* 1,4

891 Ubeh. 732900 1,5

891 FZV TN5035091* 1,6

991 Ubeh. 7321000 1,6

991 FZV TN5035101* 1,7

1091 Ubeh. 7321100 2,1

1091 FZV TN5035111* 2,3

1191 Ubeh. 7321200 2,2

1191 FZV TN5035121* 2,4

1291 Ubeh. 7321300 2,4

1291 FZV TN5035131* 2,6

1391 Ubeh. 7321400 2,6

1391 FZV TN5035141* 2,8

1491 Ubeh. 7321500 2,8

1491 FZV TN5035151* 3,0

1591 Ubeh. 7321600* 3,0

1591 FZV TN5035161* 3,2

1691 Ubeh. 7321700* 3,2

1691 FZV TN5035171* 3,4

1791 Ubeh. 7321800* 3,4

1791 FZV TN5035181* 3,6

1991 Ubeh. 7322000* 3,7

1991 FZV TN5035201* 3,9

Vinkelstangen er en varmvalset 
profil og er som standard varm- 
forzinket. 

Længde (mm) Dimension (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

3000 50 x 50 x 5 16150531 11,4

Længde (mm) Dimension (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

3000 50 x 50 x 3 1615050531 7,5

Længde (mm) Dimension (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

3000 50 x 50 162575031 15,2

Kantbeskytter

Vægbeslag

Kantstål til  
dørkplade

En kantbeskytter er en varmvalset 
profil med påsvejsede indstøb-
ningsankre og er som standard 
varmforzinket.

Vægbeslag kan bruges som  
befæstigelse til WUC-profiler  
og er som standard varm- 
forzinkede.

Kantstål til dørkplade er en varm-
valset profil med påsvejsede ind-
støbningsankre og er som standard 
varmforzinket.

Længde (mm) Dimension (mm) Art.-nr. Vægt (kg/stk.)

60 70 x 70 x 4 6576041* 0,3
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Vedhæftning
På kontaktfladen mellem stål/flydende zink sker 
der en reaktion mellem metallerne, og en jern/
zinklegering dannes. Lagets tykkelse afhænger af 
stålkvaliteten (tykkere lag på beroliget stål). 

Varmforzinkning i Ulricehamn
Zinken Weland i Ulricehamn varmforzinker efter den 
”tørre metode”. Det betyder, at godset påføres flus-
middel og tørres, inden det nedsænkes i zinkkarret. 
Gods op til 6 m kan varmforzinkes. 
 

Mål, afsyringskar:  
1300 x 2500 x 6200 mm

Mål, zinkkar:  
1300 x 2500 x 6200 mm

97% zink

Jern/zinklegering

Stål 

Varmforzinkning af stål er et af de mest effektive og 
mest gennemprøvede overfladebehandlings- 
alternativer, som findes.

Stålprodukter, som skal varmforzinkes og rustbe-
skyttes, dyppes i et zinkbad med smeltet zink. Badet 
holder en temperatur på ca. 455 °C. I kontaktfladen 
mellem stål og flydende zink sker der en reaktion, 
og en jern-/zinklegering dannes. Det betyder, at 
zinklaget ikke kan skalle af eller ruste indefra. Des-
uden har belægningen en selvhelbredende effekt på 
mindre skader, og anodisk udløst zink dækker efter 
nogen tid skaden.

Helt afgørende for kvaliteten er kompetencen hos 
dem, som udfører behandlingen. Welands produkter 
leveres som standard varmforzinkede,  
iht. DS/EN ISO 1461. Vi er certificeret  
iht. ISO 9001.
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Indvendige rørprofiler og hulrum
Der skal bores huller i rørprofiler og gods med 
lukkede rum. Luften skal kunne komme ud af kon-
struktionen, og zinken skal kunne løbe både ind og 
ud. Godset får således en lige så god beskyttelse 
både på indersiden og ydersiden.

Zinklag – i hele levetiden
Diagrammet til højre viser middellevetiden for  
zinklag i forskellig tykkelse i bestemte miljøer.

Hvis overfladelaget beskadiges
Stålet ved det beskadigede sted beskyttes mod 
korrosion gennem zinkens fjernvirkning. Anodiskt 
udløst zink dækker skaden efter nogen tid. Be- 
skyttelsen består, så længe der findes zink omkring 
skaden.

Lagtykkelse ved skarpe hjørner
Zinklaget bliver mindst lige så tykt ved skarpe 
hjørner som på lige flader.
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Entrémåtter, 
Kåbe Original
Kåbe Original - kvalitetsprodukt i mere end 70 år

Entrémåtten, som gennem årene  
har vist sig at være et af de  
bedste våben i kampen mod  
gadesnavs - Kåbe Originalmåtte. 
Måtten, som fjerner snavset fra 
dine sko.

Første trin mod et bedre indemiljø   
   er at stoppe snavset allerede i    
        entréen. Gør det med en  
             korrekt tilpasset  
                  tørremåtte.

Gulve er dyre i indkøb, 
men endnu dyrere at 
vedligeholde 
Hvis man beregner totalomkost-
ningerne for hele gulvets levetid, 
udgør indkøbsomkostningen blot 
10 %, mens udgifterne til ren- 
gøring/vedligeholdelse og repa-
ration udgør 90 %. Hele 80 % af 
gulvrengøringen går med at fjerne 
”gadesnavs”, som vi ikke tørrer af 
i entréen og bringer ind i  
bygningen.

Bedre indemiljø med 
en ordentlig  
entrémåtte
Næsten ingen standser op og  
tørrer fødderne af i en offentlig  
entré. Kåbe Originalmåtte fun-
gerer med sine aggressive gummi- 
kurver som en vinduesvisker, når 
man går på måtten, uden at man 
udfører tørrebevægelser med 
fødderne. Gummikurverne tørrer 
effektivt smuds, grus, støv og 
vand af skoene.
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10 års garanti
Gælder fra leveringsmåneden 
og omfatter helt omkostningsfri 
reparationer af rektangulære 
måtter, hvad angår materiale- og 
fabrikationsfejl samt naturlig 
slitage. Garantien omfatter ikke 
omkostninger til transport eller 
reparationer af fejl, som skyldes 
direkte hærværk, eller at måtterne  
ikke har været anvendt, installeret 
eller vedligeholdt i overens- 
stemmelse med anvisningerne.

Kåbe Originalmattatillverkas av Kåbe-Mattan AB. Etabl. 1950.

Gropen, 716 93 Fjugesta. Tel. 0585-255 50. Fax. 0585-255 59.
E-post: mail@kabe-mattan.seHemsida: www.kabe-mattan.se

Användningsområde

Avsedd för entréer med gångtrafik och kundvagnar (förstärkta mattor för kundvagnar max 200 kg).

Mattan är handikappanpassad.

Installation: Placeras på fast och plant underlag. Nedsänkt eller ovanpå golv, i vissa fall med skyddsram.

Skötsel 1: Mattan rullas upp och den underliggande smutsen avlägsnas normalt 1 gång/vecka.

Själva mattan behöver inte rengöras.

Skötsel 2: Mattan bör vändas minst 1 gång/år för jämnt slitage.

Återvinning
När mattan en gång är förbrukad returneras den till vår fabrik för återvinning.

Adress: Kåbe-Mattan AB, Gropen, 716 93 Fjugesta.

10 års garantiräknat från leveransmånaden.

Helt kostnadsfria reparationer av rektangulära mattor gällande fel orsakade av material och

fabrikation samt av naturligt slitage. Garantin omfattar inte kostnader för transporter eller 

reparationer av fel orsakade av uppenbar åverkan och om mattorna icke använts, installerats

eller skötts enligt ovanstående anvisningar.
Faktura/garantibevis nr: 46768Kund: P & B Golv ABObjekt: Trollhättans Tidning

Leveransdatum: 2006-10-11Gropen den: 21/12-2006
Kåbe-Mattan AB

Magnus Östlund

Garantibevis 061004.qxd  07-03-29  16.29  Sida 1

Forstærkning ved 
udsatte entréer
Hvis tæppet vil blive udsat for 
større belastninger, som f.eks. 
kundevogne, skal den forstærkede 
variant af Originalmåtte an- 
vendes. Det forstærkede tæppe 
bør desuden anvendes ved  
hældende gulve i kombination 
med dupper på underlaget.

Vi garanterer, at tæppet holder  
til kundevogne op til 200 kg.

Derfor er det vigtigt at vælge en 
ordentlig længde på tæppet, hvis 
pladsen tillader dette. Stræb efter 
at kunne tage mindst tre skridt 
med hver fod for at opnå en god 
funktion.

Fleksible entréer
Giver æstetisk frihed, samtidig 
med at funktionen bevares. Kåbe 
Originalmåtte kan ligge udendørs 
eller indendørs og fremstilles i  
rektangulær eller rund udførelse 
eller med skrå kanter, helt efter  
kundens ønsker. Send eller e-mail  
os en tegning, så klarer vi den 
ønskede form.

Forstærkning
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Kåbe Original Tandad
- god er blevet bedre!

Måtte med riv i
Kåbe Originalmåtte Tandad er egentlig samme 
konstruktion som Kåbe Originalmåtta men gummi- 
lamellerne er takkede for at give endnu bedre af-
skrabning og skridbeskyttelse. Da tæppet er ens 
på begge sider, får man desuden et bedre afløb og 
dræn på undersiden.

Kåbe Originalmåtte Tandad er patenteret.

Kåbe Original Kulör
- samme fremragende funktion med nye 
muligheder!

Tag skridtet, og gør entréen lidt 
lysere og sjovere
Kåbe Originalmåtte Kulör med gråt eller rødt gummi 
som alternativ eller i kombination med et Kåbe  
Originalmåtte med sort gummi. Den primære funk-
tion med at undgå at få snavs og fugt ind på gulvene 
er fortsat lige fremragende. Forskellen er, at der er 
mulighed for at vælge en anden farve eller et enkelt 
mønster, når størrelsen på indgangspartiet tillader det.

6 års garanti
Vi yder 6 års garanti på  
Kåbe Original Grafit. Vilkårene  
er de samme som for  
Kåbe Original i øvrigt.

Læs mere om vores produkter på  
www.kabe-mattan.se

Mål/størrelse
Total tykkelse: 22 mm eller 18 mm. Kåbe Original-
måtter fremstilles efter mål i valgfri størrelse.

Maks. mål 2000 x 5000 mm (A x B) i ét stykke. Ved 
større flader deles tæppet op i passende store dele. 
Vi kan fremstille tæpper i stort set alle former.

Giv os en tegning eller en skabelon.

A = tæppebredde

B
 =

 g
an

gl
æ

ng
de
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Sådan installeres Kåbe Originalmåtte
Generelt skal tæppet altid placeres på et solidt og plant underlag.

1. Løst oven på gulvet
 Hvis måtten ligger med hældning eller på trappetrin anbefales dupper i gulvetfor at  
 sikre, at tæppet ikke skrider. Hvis gulvet hælder, bør måtten også være forstærket.

2. Løst oven på gulvet
 Tæppet kan forsynes med Kåbe Måtterampe type 1 i for- og bagkant for at undgå  
 snublerisiko.

3. Løst oven på gulvet
 Hvis tæppet ligger op mod en dørtærskel eller et trappetrin kan det forsynes med  
 Kåbe Måtterampe type 1 i forkanten.

4. Løst ”forsænket” i gulvet
 Kåbe Måtterampe type 2 rundt om hele tæppet, på alle 4 sider. Rampen ligger løst 
og om muligt skrues den fast i gulvet.

5. Løst ”forsænket” i gulvet
 Kåbe Måtterampe type 2 kan gøres 2- eller 3-sidet, hvis tæppet ligger op mod  
 dørtærskel eller et trappetrin. Rampen bør skrues fast i gulvet.

6. Ved forsænkning i gulvet
 Måtten bør forsænkes 20 til 22 mm. For at beskytte de omgivende gulvkanter  
 anbefales Kåbe indstøbningsramme.

7. Ved eksisterende forsænkning i gulvet
 Hvis tæppet placeres i en forsænkning med mindre dybde end 15 mm, anvendes  
 Kåbe specialrampe i for- og bagkanten. Hvis forsænkningen er mellem 15 og  
 19 mm, anvendes Kåbe Originalmåtte med en højde på 18 mm.

8. Afløb under måtten
 Kåbe afløbsbrønd er forsynet med sandfang. Fremstilles med eller uden vandlås.

9. Måtte på afløbsrist
 For at opnå en ”selvrensende” effekt kan måtten placeres på Kåbe afløbsristen  
 over en dybere forsænkning.

Sådan plejes Kåbe Originalmåtte
Kåbe Originalmåtten er konstrueret med det formål på en effektiv måde 
at skrabe sand og snavs af skosålerne. Konstruktionen betyder også, at 
en stor mængde sand og grus kan ligge i tæppet, uden at det ser uren-
gjort ud.

Ingen tunge løft med Kåbe Originalmåtte
Kåbe-måtten skal ikke løftes for at fjerne sand og grus.  
Tag et enkelt ”greb” i stålwiren med Kåbe måtteløfte- 
krogen, og bøj det opad ca. 15 cm. Derefter kan måtten  
blot rulles sammen, så sand og grus kan fjernes med  
en støvsuger eller rengøringsbørste.  
Rul lange måtter halvvejs sammen fra begge ender. 

Tæppet har to forsider og bør vendes mindst én gang  
om året, så gummiet slides ens på begge sider, af  
hensyn til en maksimal levetid.
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