
For bruk inne og ute.

SPIRALTRAPPER
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Vi er stolte over vår smålandske arv – der vi tar vare  
på ressursene våre og skaper et miljø der frøene  

fortsatt har plass til å gro.

Vi setter vår  ære i å levere førsteklasses svenske  
produkter,  og alle våre investeringer utføres derfor med  stor 

omsorg og med varsom hånd. Vi tror på  mottoet om at 
hardt arbeid lønner seg, og med  et fundament av trygghet 

og stabilitet skaper  vi muligheter langt utenfor  
de smålandske skogene.

SVENSK KVALITET
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Weland AB er en ledende produsent og leverandør av 
spiraltrapper, rette trapper, rekkverk, rullestolramper, 
gangbaner, gitterrister og mesaniner. Weland er også en 
av Sveriges største aktører innenfor platebearbeiding.

Vi kombinerer vårt store lagerførte sortiment med dyp 
produktkunnskap, høyt servicenivå og rask levering. Vi 
foretar løpende oppgradering av maskinparken vår for 
en garantert holdbar og sikker produksjon av nye og 
innovative produkter. Det gjør oss til en pålitelig samar-
beidspartner for kundene våre.

I dag tilbyr vi blant annet platebearbeiding med laser, 
stansing, bukking og maskinbearbeiding på kontrakts-
basis. 

Fabrikken og hovedkontoret har helt siden starten i 
1947 ligget i Smålandsstenar i Småland. 

INNOVASJON 
OG PRODUKSJON
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SPIRALTRAPPER FOR ALLE MILJØER
Vi har et bredt utvalg av spiraltrapper til både 
utendørsoginnendørsmiljøer.Medsinfleksible
utforming og moderne arkitektoniske fremtoning 
kan spiraltrappen enten smelte inn i miljøet eller 
være et spennende blikkfang. Spiraltrappen er 
dessuten plassbesparende, fordi den krever    
sværtlitenbunnflate.

Våre spiraltrapper kan lages i høyre- eller venstre-
utførelse og ha forskjellige antall trinn per runde.   
Trappene er varmgalvaniserte i standard ut-

førelsen og krever normalt ingen ekstra bærende 
konstruksjoner.  
Leveransen kommer i lettmonterte deler som 
skrus sammen. Det er ikke behov for sveising ved 
montering. Med lagerførte komponenter kan vi 
garantere korte leveringstider. 

Nærmere teknisk informasjon er dokumentert på 
vår hjemmeside weland.no, eller kan gis av våre 
erfarne selgere.
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REKKVERK
Welandharfleretyperrekkverktilspiraltrapper.Valgetavrekkverkerførstogfremstavhengigav
hvor trappen skal plasseres, og av om barn skal oppholde seg der spiraltrappen plasseres. Bøyle, 
netting, rundstål, glass og plate er alle barnesikre rekkverk med en maksimal åpning på 100 mm.
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1. Standard

2. Bøyle

3. Rundstål

4. Knelist

5. Plate

6. Netting

7. Glass
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Vanligvis produseres våre håndløpere av rustfritt industristål i børstet, ubehandlet 
utførelseogidiameterØ42 mm.Vitilbyrogsåetbredtutvalgavhåndløpereitre,da 
med diameter Ø 50 mm. En håndløper i tre brukes først og fremst som ekstra håndløper.  
Vi kan også utstyre våre spiraltrapper med innvendig håndløper.

HÅNDLØPER

1. Rustfritt 

2. Lakkert 

3. Ask  

4. Bjørk  

5. Bøk 

6. Eik
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Welands trappetrinn produseres ofte i gitterrist eller tåreplate i varmgalvanisert utførelse, 
men kan også produseres i en rekke andre utførelser. Valget baseres på trappens plassering 
samt smak og behag. Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon om alternative utførelser.

TRAPPETRINN OG REPOSER
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1. Gitterrist

2. Tåreplate

3. Rist

4. Grå betong

5. Terrazzo-betong

6. Ask

7. Bjørk

8. Bøk

9. Eik

10.Plateskuffforfliser(ex.)

11.Plateforbelegg(ex.)
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KVARTS

For å hindre uvedkommende i å gå opp i trappen tilbyr vi tilbehør som beskyttelsesbur  
ogporter.Beskyttelsesbureneproduseressomstandardigitterristogfåsiflere
 varianter og høyder.

BESKYTTELSESBUR OG PORT

RUND

Beskyttelsesbur som følger deler av trappestammen. 
Høyden er 2250 mm.

Beskyttelsesbur rundt hele spiraltrappen.
Produseres i høyde 2245 og 4000 mm.

TRAPPEKLEDNING

Beskyttelsesbur av for eksempel perforert plate. 
Produseres i valgfri høyde.

PORT

Port kan monteres ved trappens  
begynnelse eller slutt.
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TILLEGGSVALG
For å oppnå økt tilgjengelighet og sikkerhet i trappen kan våre spiraltrapper utstyres med 
en rekke tilleggsvalg, som ekstra håndløper, innvendig håndløper, kontrastmarkering og 
dekkerekkverk.
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Welandspiraltrapperkanutstyresmedenellerflere 
ekstra håndløpere. De kan settes i valgfri høyde, 
men det mest egnede er å sette dem i en høyde på 
900 mm. I tillegg kan de forlenges med 300 mm i 
 begynnelsen og slutten av spiraltrappen.

Plasseres på første trinn i hvert trappeløp samt i  
forkant på reposer. Utførelsen kan variere avhengig   
av trinntype.

EKSTRA HÅNDLØPER

Gir økt sikkerhet når for eksempel to personer møtes. 
Plasseres på sentrumsrøret.

Produseres i en rekke ulike varianter. 
Standardhøyde 1100 mm.

DEKKEREKKVERK

KONTRASTMARKERING

INNVENDIG HÅNDLØPER
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BELYSNING
Med belysning som ekstrautstyr i håndløperen på trapperekkverket, 
blir spiraltrappen både sikrere og tryggere å bruke, spesielt i dunkle 
og mørke omgivelser. Belysningen blir i tillegg en spennende del av 
trappens design og gir den et mer elegant uttrykk.
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PROSJEKTERING
Welandspiraltrapperbeståravfirehovedkomponenter–rekkverk,håndløper,trappetrinnogreposer. 
Allekomponentereråfåienrekkevarianter,slikatdepasserinninettoppdittmiljø.Deflesteav
våreinngåendekomponentererdessutenstandardiserteogfinnespålager,noesombidrartilraske
 leveranser. Vi produserer også kundetilpassede spiraltrapper på bestilling.  Her har vi samlet  
informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.
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Å TENKE PÅ VED PROSJEKTERING 

•  Hva skal trappen brukes til? 

•  Hvor skal trappen plasseres?

•  Hvilken type rekkverk er aktuelt?  
Er det krav til barnesikring? 

•  Hvilken type repos og trinn er aktuelt? 

•  Hvor stor er trappens radius? 

•  Hvilken type overbehandling kreves? 

•  Hvilket ekstrautstyr trenger spiraltrappen?  
For eksempel beskyttelsesbur, port mm.

Å TENKE PÅ FØR BESTILLING 

•  Presenter hvor eventuelle vegger, dører og vinduer  
er plassert. 

•  Kontroller eventuelle krav til barnesikring. 

•  Angi dimensjoner for eventuelle dekkeåpninger. 

Vi har mange års erfaring og hjelper gjerne til med veiled-
ning og råd ved prosjektering. Ved bestilling lages det en 
egen tegning for den enkelte spiraltrappen, og tegningen 
sendes til kunden for godkjenning før produksjon. 

Ta kontakt med oss for å få mer informasjon.
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DET ER VÅRE  
MEDARBEIDERE SOM  
UTGJØR FORSKJELLEN
Det er ikke produktene eller maskinene som er Weland. Det er menneskene. 
Våreengasjerte,oppfinnsommeoglydhøremedarbeideresomvethvakvalitet
er. Familiefølelsen fra den gangen vi startet opp som en liten bedrift er fortsatt til 
stede, og vi vet hva nærhet til kundene betyr. Vi kaller det Weland-ånden. 
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46 93 91 00  |  weland@weland.no  |  weland.no


