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Vores rejse startede i slutningen af 1940'erne. Vi valgte vores egne veje og 
udviklede os i takt med tiden. Alle vores investeringer har været rettet mod 

at være i forkanten, at forudse næste skridt på vejen. Det er ved at  
være proaktive, at vi skaber det, der ligger til grund for fremtiden.  
En forudsætning for en bæredygtig, langsigtet og tryg produktion.

WELAND VISER VEJEN
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Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper, 
ligeløbstrapper, gelændere, kørestols- ramper, gangbroer, gitterriste og  
indskudte dæk. Weland er endvidere en af Sveriges største aktører inden 
for området pladebearbejdning.

Vores store lagerførte sortiment kombinerer vi med stort produktkendskab, højt serviceniveau og  
hurtige leverancer. Vi udvikler løbende vores maskinpark for at garantere en holdbar og sikker  
produktion af nye innovative produkter. Det gør os til en pålidelig samarbejdspartner for vores kunder.

I dag tilbyder vi blandt andet pladebearbejdning med laser, stansning, bukning og maskinbearbejdning 
på lejebasis. 

Siden vi startede i 1947 har vores vores fabrik og hovedkontor ligget i Smålandsstenar. 

INNOVATION OG PRODUKTION
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GELÆNDERE
Vores forskellige gelændertyper har mange for-
skellige anvendelsesområder som f.eks. indskudte 
dæk, rensningsanlæg, loftspassager, balkoner, 
afgrænsninger ved kørebaner og cykelstier m.m.

Med Weland som leverandør af en gelænderløsning 
får man en engageret partner med erfaring og høj 
kompetence. I vores kontakt med markedet og 
brugere er vi lydhøre over for de krav og de behov, 

som styrer vores udviklingsarbejde. Sammen med 
vores kyndige personale udvikler og designer vi ge-
lændere med højt stillede kvalitetsmål. Finder I ikke 
det I søger i denne brochure – så giv lyd, så finder vi 
sammen en løsning, der passer til netop jeres behov. 

Der findes mere detaljeret teknisk information på 
vores hjemmeside weland.dk, eller alternativt be-
svarer vores erfarne sælgere spørgsmål.
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SEKTIONSGELÆNDER
Sektionsgelænderet fremstilles som standard med gelænderstolper af KKR-profil på 40 
x 40 x 3 mm med beslag til sidemontering eller topmontering. Gelænderet kan placeres 
både indendørs og udendørs. Det er naturligvis muligt at fremstille varianter fra standard-
konceptet, såsom håndlister af træ, lakeret udførelse, udfyldninger mod vægge, bøjninger 
m.m. Kontakt os gerne for rådgivning til dit aktuelle projekt.
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Vore gelændere består af enkelte dele, som tilsammen danner en tillpasset løsning till 
dine behov. Lad dig gerne inspirere, og kontakt os for mere information og vejledning. 
Teknisk information findes på vor hjemmeside weland.dk

DEL FOR DEL
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Vi fremstiller flere forskellige modeller af sektionsgelændere. Samtlige mo-
deller er hurtige og enkle at montere uden svejsning; håndlisten fastgøres på 
gelænderstolperne med klemmer og skrues derefter fast. Gelænderet kan 
desuden forsynes med hjørnesektioner. Gelænder Tremme samt Knæliste 
lagerføres til hurtig levering.

MODELLER

1. Tremme

2. Knæliste

3. Perforeret plade

4. Net

5. Glas
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HÅNDLISTE
Almindeligvis fremstilles vores håndliste i rustfri ubehandlet udførelse. Vi tilbyder 
endvidere et bredt udvalg af andre typer materialer og overfladebehandlinger. 
Vores håndlister kan som tilvalg udstyres med blandt andet belysning.

1. Rustfrit 

2. Lakeret 

3. Ask  

4. Birk  

5. Bøg 

6. Eg
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TILVALG
For at øge tilgængeligheden og sikkerheden omkring gelænderet kan vores sektionsgelændere 
udstyres med tilvalg såsom belysning og låger.

I de tilfælde gelænderet kræver åbninger, kan der 
monteres en låge mellem sektionerne. Lågen består af 
en gelænderbue inklusive stolper, som forsynes med 
mindst to hængsler og en såkaldt skudrigellås.  
Standardlængde 1.000 mm. Vi kan også levere  
tilpassede længder.

LÅGE

For at skabe et pænt og hyggeligt miljø, kan man 
udstyre alle vores sektionsgelændere med belysning. 
Belysning fra håndlisten kan også virke som et funk- 
tionelt supplement for at skabe et trygt miljø.

BELYSNING
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Weland universalgelænder er et fleksibelt gelænder, som er velegnet inden for 
industrien, men som også kan fås i en børnesikker udførelse. Vores universal-
gelænder kan med de fleste standardlængder kombineres til en række forskel-
lige løsninger. Gelænderet lagerføres og kan leveres hurtigt.

UNIVERSALGELÆNDER
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MODELLER
Gelændermodulerne fremstilles i store serier og med rationelle metoder, hvilket betyder, 
at prisen er meget konkurrencedygtig. Gelænder, monteringsdele og andet tilbehør, som 
f.eks. sparkelister og koblinger lagerføres.

1. Standard 

2. Børnesikkert 
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TILVALG UNIVERSALGELÆNDER
For at øge gelænderets sikkerhed og tilgængelighed tilbyder vi en række forskellige ekstra 
tilvalg, som forenkler disse faktorer.

Låger består af en gelændersektion, som forsynes med 
mindst to hængsler og en såkaldt bokslås. Hvis der ikke 
kræves låsefunktion, kan låseblikket anvendes som stop. 
Gelændersektionen kappes i bunden, så lågen kan gå frit. 
Lågeåbningen kan være op til 1000 mm.
Ved høj trafik kan man med fordel montere et ekstra hæng-
sel. Der skal bruges mindst to hængsler (sæt) pr. låge.

LÅGEPAKKE

Sparkeliste fås til samtlige gelænderlængder og også til 
gelænderhjørner. Sparkelisten monteres med selvborende 
skrue mod sceptrerne.

SPARKELISTE

Beslag til sidemontering kan skrues i f.eks. træ eller beton, 
men kan også svejses fast. Sidebeslagene fås i højre-  
eller venstreudførelse. Beslaget har en fortandet stolpe 
for at lette monteringen i den rette højde.

SIDEBESLAG

Beslag til topmontering kan skrues i f.eks. rør eller beton, 
men kan også svejses fast.

TOPBESLAG

Gelændere, som ikke monteres i lige linje, sammenkobles 
med hjørnekobling, som klemmes rundt om sceptrerne. 
Til gelændere i lige linje bruges kobling med rør og  
gennemgående bolt.

HJØRNEKOBLINGER
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Hegnet er velegnet til mange typer miljøer, der skal indhegnes. Mellem parkerings-
pladser og grønne områder, eller som hegn ved f.eks. sportsfaciliteter og andre  
områder, hvor adgangen skal begrænses. Vores hegn passer også godt til mere 
barske miljøer som f.eks. havne og industriområder, hvor behovet for ekstra  
holdbare konstruktioner er påkrævet.

HEGN
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PROJEKTERING
Gelænderet leveres sædvanligvis som lagervare og er nemt at tilpasse af montøren. 
Dette gør det muligt at montere uden at måle helt præcist før levering. Hvis gelænderet 
skal leveres tilpasset fra fabrikken, tegnes hvert gelænder op for sig, og tegningen 
sendes til kunden med henblik på godkendelse, før fremstilling. Her har vi samlet 
information, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•  Hvad skal gelænderet benyttes til? 

•  Skal gelænderet være børnesikkert, eller er det tilstræk-
keligt med et industrielt gelænder, kun med knæliste. 

•  Hvis man ønsker et gelænder med sammenhængende 
håndliste, kan et af sektionsgelænderne være et  
alternativ. 

•  Til sektionsgelændere kan der tilbydes nedfældet 
LED-belysning. 

•  Kræver projektet en form for låge? Vi har løsninger til 
såvel sektionsgelænderet som til universalgelænderet.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

•  Weland Universalgelænder er et enkelt gelænder  
med kort leveringstid. 

•  Weland Sektionsgelænder, Knæliste og  
Tremme lagerføres til hurtig levering.

•  Se vores montagefilm for  
sektionsgelændere. 
 

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

Kontakt os for yderligere information.



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