
Ligeløbstrapper – Spindeltrapper

TRAPPER
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Vi er stolte over vores svenske arv, at spare  på  
vores ressourcer og at skabe et miljø, hvor vi giver  

frøene fortsat plads til at gro. 

Vi sætter stor prestige i at levere førsteklasses  
svenske produkter og dermed foretages alle vores  

investeringer med stor omsorg og med varsom hånd.  
Vi tror på devisen,  at hårdt arbejde lønner sig, og med  

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

SVENSK KVALITET
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Weland er en af de førende producenter og leverandører af spindeltrapper, 
ligeløbstrapper, gelændere, kørestolsramper, 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.

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

INNOVATION OG PRODUKTION
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LIGELØBSTRAPPER/SPINDELTAPPER  
TIL ALLE MILJØER
Vi tilbyder ligeløbstrapper og spindeltapper til de fleste miljøer. Ved de fleste valgmulighe-
der skræddersyr vi trappens mål efter jeres forudsætninger og ønsker. 

Welands trapper består af nogle få hovedkomponenter. Konstruktionen er enkel, og dele-
ne skrues således let sammen ved montering. Vores effektive produktionslinje genererer 
høj kvalitet og korte leveringstider. 

Vi fremstiller vores produkter i Sverige ved hjælp af en miljøvenlig og moderne maskinpark.  
Sammen med vores kyndige personale udvikler og designer vi trapper med højt stillede 
kvalitetsmål.

Der findes mere detaljeret teknisk information på vores hjemmeside weland.dk,  
eller alternativt besvarer vores erfarne sælgere spørgsmål.



8



9

GLAS

BASIS, SPINDEL TREMMEBØJLE

KNÆLISTE METALPLADE NET

KNÆLISTE METALPLADETREMME NET

GLAS 

Weland har mange gelændertyper til trapper. Valget af gelænder afhænger først 
og fremmest af, hvor trappen skal placeres, og om der kommer til at opholde sig 
børn, hvor trappen skal stå. Bøjle, net, tremme, glas og metalplade er alle til at 
børnesikre gelændere.

LIGELØBSTRAPPER

GELÆNDERE

SPINDELTRAPPER
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SPINDELTRAPPER

Almindeligvis fremstilles vores håndlister til spin-
deltrapper af industrielt rustfrit stål i børstet ube-
handlet  udførelse med en diameter på Ø 42 mm. 
Vi tilbyder endvidere et bredt udvalg af håndlister 
i træ, her med en diameter på Ø 50 mm. En træ-
håndliste benyttes først og fremmest som ekstra 
håndliste. Vi kan også udstyre vores spindeltrap-
per med indvendig håndliste på centrumrøret.

HÅNDLISTE

ASK BØGBIRK EG

VARMFORZINKET 
(Kun til ligeløbstrapper)

LAKERET

LIGELØBSTRAPPER

Håndlisten til ligeløbstrapper er oftest integre-
ret i gelænderet, og fremstilles som standard i 
varmforzinket stål. Vi tilbyder endvidere et bredt 
udvalg af håndlister i lakeret udførelse eller i træ. 
Trappen kan også udstyres med ekstra håndliste 
og væghåndliste, som placeres i valgfri højde.

ROSTFRITT OBEHANDLAT 
(Kun til spindeltrapper)
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EG

TERRAZZOBETON METALPLADE TIL TÆPPEMETALPLADE TIL KLINKER

ASK BIRK BØG

GITTERRIST HULRISTTÅREPLADE TLDH
(Kun til ligeløbstrapper)

GRÅBETON 

Welands trappetrin og reposer fremstilles oftest i varmforzinket stål, men kan også 
fremstilles i en række andre udførelser. Valget baseres på trappens placering samt 
smag og behag. Kontakt os gerne for yderligere information om forskellige maske-
vidder og alternative løsninger.

TRAPPETRIN & REPOSER
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KVARTBUR

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

SIKKERHEDSBUR & LÅGE

RUNDT BUR

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

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

TRAPPEBEKLÆDNING

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

LÅGE

Der kan monteres låge, hvor trappen   
starter eller slutter.

SIKKERHEDSBUR LÅGE

Sikkerhedsbur, der følger dele af trappestrukturen.  
Døren til buret åbnes med nøgle udefra og med vrider  

indefra. Varmforzinket udførelse.

Der kan monteres låge, hvor trappen starter eller slutter.  
Skudriglen er fjederbelastet og konstrueret, således at små 

børn ikke kan åbne den. Varmforzinket udførelse.
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TILVALG
For at øge tilgængeligheden og sikkerheden i trappen kan vores trapper udstyres med 
en række tilvalg som f.eks. ekstra håndliste, væghåndliste, kontrastmarkering, belysning 
håndliste og trappehulsværn.

EKSTRA HÅNDLISTE, FORLÆNGET

Welands ligeløbstrapper kan udstyres med ekstra  
håndliste. Håndlisten kan også forlænges med 
300 mm, hvor trappen starter og slutter og 
placeres under den almindelige håndliste. Denne 
bidrager til at øge sikkerheden i trappen.

KONTRASTMARKERING

Det første trappetrin i hvert trappeløb og forkan-
ten på reposer kan udstyres med kontrastmarke-
ring. Udførelsen varierer afhængigt af trintype.

VÆGHÅNDLISTE

For at øge tilgængeligheden og sikkerheden i 
trappen kan den udstyres med væghåndliste. 
Væghåndlisten placeres på væggen.

INDVENDIG HÅNDLISTE

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

TRAPPEHULSVÆRN

Vi tilbyder flere forskellige typer trappehulsværn.  
Montering sker via topmontage eller sidemontage.

BELYSNING HÅNDLISTE  
(Kun til spindeltrapper)

For at skabe et dekorativt og hyggeligt miljø, kan 
 man udstyre vores kørestolsramper med be-
lysning. Belysning fra håndlisten kan også virke 
som et funktionelt supplement for at sprede lys i 
utrygge miljøer.
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PROJEKTERING
Welands trapper består kun af nogle få hovedkomponenter. Konstruktionen er enkel, og delene skrues 
således let sammen ved montering. Alle komponenter kan fås i en række forskellige varianter for at passe 
til netop jeres miljø. Størstedelen af vores komponenter er desuden standardiserede. Her har vi samlet 
information, der kan være god at have ved forespørgsler og bestilling.

OVERVEJELSER VED PROJEKTERING 

•   Hvad skal trappen benyttes til? 

•   Hvor skal trappen placeres? 

•   Hvilken type gelænder ønskes der?  

•   Hvilken type ønskes der af trin og repos? 

•   Hvilken trinbredde er der behov for? Hvad er de  
lokale myndigheders krav? 

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

eller 600 mm til maskinanlæg. 

•   Hvilken type overfladebehandling ønskes der? 

•   Ønskes der tilvalg? F.eks. ekstra håndliste til børn, 
sikkerhedsbur eller låge.

OVERVEJELSER FØR BESTILLING 

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

•   Kontroller eventuelle krav til fribredde og børnesikring. 

•   Angiv mål på eventuelle trappehuller. 

Vi har mange års erfaring og hjælper jer gerne med råd  
og vejledning ved projektering. Ved bestilling af ligeløbs- 
trapper kan der udarbejdes tegninger, som kan sendes  
til kunden med henblik på granskning og godkendelse.

Kontakt os for yderligere information.
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43 99 75 55 |  weland@weland.dk |  weland.dk
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Returadresse: Weland & Sønner A/S, Rugvænget 32, 2630 Taastrup.




