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Weland AS er en søster bedrift til Weland Aluminium AB og inngår i det Svenske konsernet Weland.

Weland Aluminium AB er en av de produsentene i Sverige som har arbeidet lengst med balkonger og

balkongrekkverk. I Norge har vi levert og montert balkonger og rekkverk siden 1989.

Dette gir oss lang erfaring med balkonger og rekkverk til både nye bygg og renovering av eldre gårder.

Ved nybygg etterkommer vi både arkitekter og byggherrens krav på moderne materiell og fargesetting.

Ved utbedring av eldre bygg tilpasser vi den tidsriktige løsningen som ikke endrer gårdens karakter.

Weland kan i samarbeid med egne konsulenter og eksterne arkitekter utarbeide forslag og dimensjonering

av balkongene.

Weland Aluminium AB er med i Balkongforeningen i Norden (BF) der fabrikken og vi arbeider for 

sikkerhet og høy produksjons kvalitet, hele veien fra prosjektering til ferdig montert produkt.

Alle rekkverk produsert av Weland Aluminium AB er testet og godkjent opp mot krav for

i henhold til ERN 1090.
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Balkongrekkverk -Spiler
Dette er et prisgunstig rekkverk, som gir et luftig inntrykk. Med sin lave vekt og enkle konstruksjon 
er monteringen enkel og smidig. Utførelsen kan varieres med spiler ned foran dekke kanten eller 
avsluttes slik at dekke kanten er eksponert. 
Spiler kan høynes til håndløperen eller avslutte 800 m.m. over balkong gulv.
Spile profilene er 20 x 20 m.m. og plasseres med c/c mål max 120 m.m. (Barnesikkert)
Profiler kan leveres lakkert i valgfri farge eller natureloksert.

De Nye Grønlandskvartalene - Oslo
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Oskar Braatensgate 3 - Oslo

De Nye Grønlandskvartalene - Oslo

Pilestrede Park - Oslo

Byggeindustrien v/ Trond Joelsson
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Balkongrekkverk -Glass
Våre glass rekkverk finns i flere utførelser og består alltid av laminert sikkerhets glass. Man kan velge
mellom å få glasset montert på innsiden av rekkverk stolpene for å få et lett og lekkert utseende eller
utvendig for å dekke balkongkanten.
Glass montert i ramme kan leveres i forskjellige varianter, avhengig av hva våre glass leverandører kan
levere. Det kan være klart glass, Opal farget, screen trykk etc.

Akersbakken 35 - Oslo Hagan Gård - Rud i Bærum
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Mauris Brygge - Larvik

Nordberg Terrasse - Oslo

Liljehagen - Bryne



Balkongrekkverk
-Perforerte plater
Rekkverk med perforert aluminiumsplater leverer vi i de fleste perforeringsmønster. Platene leveres
oftest lakkert, men kan også leveres natureloksert.
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Balkongrekkverk
-Utenpåliggende dekor
Endre rekkverk utseende med liggende dekor, en enkelt måte å få et moderne utseende på. Bak
dekoren monteres alltid laminert glass eller annen bekledning som ivaretar brukssikkerheten.

Lervik - Stavanger
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Nye Major - Oslo

Åstad Panorama - Billingstad



Balkongrekkverk
-Kombinasjoner
Bekledning av ulike materiell og farger kan kombineres etter ønske. Ta kontakt med oss, så kan vi i
fellesskap komme frem til en løsning som passer for ditt bygg.
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Sandakerveien 74 - Oslo



Balkongrekkverk -Plater
Rekkverk med plater fins i mange ulike farger og profileringer.

14
Agmund Boltsvei - Oslo
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Balkongrekkverk
-Laminat plater
Bekledning med laminat plater gir et solid og fint rekkverk. Platene kan monteres direkte mot 
rekkverksstammen eller rammes inn i aluminiumsprofiler.
Våre profiler er tilpasset materiell tykkelse på 4 – 8 m.m.
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Akersbakken 35 - Oslo



Balkongrekkverk -Standard
Weland sine balkongrekkverk består av en stamme av aluminiumsprofiler som bekles med ulike 
materialer. Ved lakkering av stamme eller bekledning, lakkeres også pop nagler.
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Spiler 20x20 mm
Max åpning 
100 mm Stolpeholder

Nedre plateholderprofil

Innfestning av balkongrekkverk

Kjemiske ankere Innstöpningsbøyle Gulvfeste



Håndløper
Med Weland balkongrekkverk kan en velge blant våre 
standard håndløpere.
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Profil
Nr 20

Profil
Nr 50

Slette plater Utenpåliggende dekor rør Glass eller spile seksjoner

Spile rekkverk Laminat plater Perforerte plater

Stående profilerte plater Spile rekkverk Glass rekkverk

Balkongrekkverk



Balkongplater
Vi produserer balkongplater avhengig av byggets tilstand, alder og kunde ønske.

Ved ny balkong, balkong utvidelse eller utbytting av balkong er det viktigste spørsmålet om hvordan
innfestningen kan løses. Alt er avhengig av fasade og etasjeskiller sin tilstand. Det må også tas 
hensyn til om fasaden skal renoveres samtidig.

Generelt sett gjelder det at jo bedre innfestningsmuligheter som finns, jo enklere blir monteringen.
Stort sett alle gårder kan få nye eller større balkonger uten altfor store inngrep eller sjenerende 
konstruksjoner.
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Stålbalkong U-profil
Balkongplate av kaldvalsede varmforsinkede stålprofiler.
Dekke og himling er av fibersement, alternativt plater.
Dette er en veldig lett balkong som forenkler monteringen.

Balkongutvidelse
Om man vil gjøre små balkonger større er balkongutvi-
delse et alternativ. Balkong utvidelsen produseres på
samme måte som balkongplatene og boltes fast mot
den eksisterende balkongen. Stagg festes til eksisteren-
de fasade eller spesial produserte stål søyler.



Komplimenterende 
produkter
I tillegg til balkonger og rekkverk komplimenteres vårt sortiment med produkter slik som franske 
vindusrekkverk, skjermvegger, skjermtak.
Se vår web side: www.weland.no for mer informasjon, eller ta kontakt med oss.
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Sideskjerm med frostet glass.

Skjermtak av kanalplast.

Skilleskjerm av
frostet glass og
plater.

Franske vindus-
rekkverk. De Nye Grønlandskvartalene - Oslo

De Nye Grønlandskvartalene - Oslo
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Avsender: Weland A/S, Postboks 53, 2021 Skedsmokorset

Mathias Bergvall
Tlf: +46 734425526

mathias.bergvall@weland.no

Stein E Sibbern
Tlf: +47 99219145

Stein.sibbern@weland.no

www.weland.no

ALUMINIUM

Weland Aluminium AB produserer aluminium dører og glasspartier til de fleste miljøer, både inne
og ute. Systemet heter WICSTYLE og bygger på godt utprøvde profilsystem i aluminium og glass-
fyllinger som tilpasses de respektive bruksområder.

Nyhet!


