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Vejen mod fremgang er ikke altid lige. Vi har i flere årtiender videreudviklet 
vores kundskaber for at sikre, at I får et produkt af allerhøjeste kvalitet. Via 
vellykkede valg og målbevidsthed har vi skabt forudsætninger for en bære- 

dygtig, langsigtet og tryg produktion. Vi viser vejen.

WELAND VISER VEJEN
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SVENSK KVALITET
Vores fremtid bygger på et svensk fundament af stræbsomhed, målbevidsthed og 
visioner, hvor kvaliteten står helt i centrum. Vi drives af en vilje til at finde nye veje og se 
det mulige i det tilsyneladende umulige. Med kunden i fokus arbejder vi løbende på at 
forbedre og effektivisere vores drift. Vores medarbejderes engagement og kundskaber 
er de grundlæggende byggesten for et slutprodukt af allerhøjeste kvalitet.
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FLEX GANGBROER OG  
SIGMA GANGBROER
Vores gangbroer af typen Flex bygges op udelukkende af stan-
dardkomponenter. Hele broen skrues hurtigt og nemt sammen 
på monteringsstedet. Hele monteringen udføres uden svejsning. 
Gangbanen er justerbar i bredden fra 600 til 1300 mm.

Gangbroen leveres i løbet af få dage, når der benyttes standard-
komponenter. Gangbroen kan også tilpasses til at opfylde dine 
ønsker og krav, men i så fald med længere leveringstid. Ud over 
den lagerførte gangbro af typen Flex fremstiller Weland på bestil-
ling også sammensvejste gangbroer af gitterriste med tilhørende 
gelændere efter et modulsystem, som sikrer en enkel og hurtig 
montering. Sigma gangbroer fremstilles på mål.

Kontakt vores erfarne sælgere, som vil fortælle mere om vores 
gangbroer.
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Vores gangbroer består af forskellige dele, der tilsammen danner en målanpasset løsning til dine behov. 
Lad dig inspirere, og kontakt os meget gerne for mere information og vejledning.

DEL FOR DEL
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GULVE I GITTERRIST
Gulve til gangbroer af typen Flex er af gitterrist og findes i  

forskellige maskevidder, men der kan også tilbydes tættere  
materiale, såsom vores Letriste WO2, LDT, eller LDH.

1. Gitterrist H3

2. Gitterrist H6

3. Gitterrist N6
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Gelænderet til Gangbro Flex er af typen Sektionsgelænder og findes i flere udførelser. 
Hvilket gelænder du har brug for, afhænger af børnesikkerhed, miljøet og dine krav til 
gangbanens sikkerhed. Både håndliste og knæliste fremstilles i rustfrit stål.

GELÆNDERE

1. Tremme

2. Knæliste

3. Metalplade 

4. Net 

5. Glas
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TILVALG
Weland har en række forskelligt tilvalg til montering af gangbroen. Fastgørelse kan ske til 
konsoller eller bjælker, alternativt med justerbare støtteben. Maksimal afstand mellem fag 
til Gangbro Flex er tre meter. Sigma gangbroer kan fremstilles med spænd op til ti meter.
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Erstatter den faste fodplade, som indgår i Støtteben 
Rundt. Den leddelte fodplade gør støttebenet fleksibelt 
og benyttes med fordel ved terræn- eller taghældning.  
Produktet leveres komplet.

LEDDELT FODPLADE TIL STØTTEBEN RUNDT

Sparkeliste med en højde på 130 mm kan monteres til 
gangbroen. Sparkelisten forhindrer, at genstande triller 
ned fra gangbroen. Monteres med eller uden gelænder.

SPARKELISTE

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

STØTTEBEN RUNDT 

Et komplet og justerbart støtteben med et 
justeringsområde fra 480 til 1600 mm. Støttebenet 
fremstilles af firkantrør KKR 60 x 60 x 3 mm med en 
længde på 1450 mm. Firkantrøret tilskæres til den 
ønskede længde i forbindelse med montagen.

STØTTEBEN FIRKANT
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PROJEKTERING
Vores gangbroer af typen Flex er baseret udelukkende på standardkomponenter som let monteres sammen 
på monteringsstedet. Takket være et omfattende sortiment af lagerførte dele kan vi levere i løbet af få dage. 
For øvrige gangbroer beder vi jer kontakte vores kyndige sælgere for råd og hjælp. Her har vi samlet informa- 
tion, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.
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OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•  Hvad skal gangbroen benyttes til?

•  Hvilke længder og bredder bliver aktuelle for mig? 

•  Kan jeg benytte en standardløsning, Gangbro Flex, 
eller bør det være en kundetilpasset variant?

•  Har projektet behov for et børnesikkert gelænder?  
Til Gangbro Flex findes der flere børnesikre  
gelænderalternativer.

•  Til vores sektionsgelændere kan der tilbydes nedfæl-
det LED-belysning. Kan det være aktuelt for at gøre 
en flugtvej mere sikker?

•  Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger til  
vores gangbroer. Kontakt vores kyndige sælgere  
for information.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•  Kontroller eventuelle krav til børnesikring.

•  Står broen på et hældende tag, kræves der sandsynlig-
vis en leddelt foddel.

•  Ved længere, lige gangbroer og højere støtteben kan 
gangbroerne kræve stagning til siden.

•  Ved længere gangbroer, hvor det er vanskeligt at få 
overblik over mængder, tilbyder vi at levere ekstra af 
lagerførte dele for derefter at tage resten retur efter 
montering. Mod at køber betaler fragten.

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

Kontakt os for yderligere information.
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JERES LANGSIGTEDE 
SAMARBEJDSPARTNER
Vi lægger stor vægt på, at du som kunde skal føle dig velkommen. Når 
du træder ind ad vores døre skal du føle og opleve vores virksomheds-
kultur og vores værdier. Vi ønsker, at du bliver en del af os – en langsig-
tet partner, der deler vores interesse i at skabe noget unikt. For vi tror, 
at du har samme mål og ambitioner som vi har. At fremstille det bedst 
mulige resultat.
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43997555  |  weland@weland.dk  |  weland.dk
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