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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 er en ledende produsent og  
leverandør av spiraltrapper, rette trapper,  
rekkverk, rullestolramper, gangbaner, gitterrister 
og mesaniner. Weland er også en av Scandinavias 
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  
samarbeidspartner for kundene våre.

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

Welands hovedkontor har helt siden starten i 1947 ligget 
i Smålandsstenar i Småland. Utover dette har konsernet 
et 30-talls produksjonsbedrifter i søndre del av Sverige og 
datterselskap i Norge, Danmark, Finland og Tyskland.

INNOVASJON OG  
PRODUKSJON
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LAGERINNREDNING FOR ET 
OPTIMERT LAGERLOKALE
Weland tilbyr en rekke produkter for en effektiv og rasjonell lagerhåndtering innen- og utendørs.  
Produktene våre optimaliserer arbeidsflyten og skaper et velorganisert arbeidsmiljø.

Vi produserer pallereoler, grenreoler, listreoler, uttrekksenheter, påkjøringsbeskyttelse og stålpaller  
for de fleste rom og omgivelser. Med våre helhetsløsninger får dere et mer optimalt lagerlokale og  
en ergonomisk arbeidsplass.

Se vårt nettsted weland.no eller spør en av våre erfarne selgere hvis du vil ha nærmere teknisk informasjon.
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PALLEREOLER
Våre pallereoler er designet med fokus på fremtidens krav når det gjelder rasjonell 
materialhåndtering. Konstruksjonen bidrar til en gjennomtenkt funksjon med høy 
sikkerhet. Både gavlstolpene og bærebjelkene produseres av lukkede profiler som  
gir maksimal bæreevne. Samtlige komponenter er varmgalvaniserte. Vi kan også  
tilby skreddersydde lengder.

1. Utdragsenhet standard

2. Utdragsenhet med golvsats 

3. Plåtlåda för pallkrage 

4. Stolpebeskyttelse gulv 400

5. Gavlbeskyttelse

6. Rasbeskyttelse

7. Gjennomføringsbeskyttelse

8. Forsterkning

9. Hylleplate Gitterrist

10.  Hylleplate Plate

11. Hylleplate Netting

12. Halvpallinnlegg

13. Langsideinnlegg

14. Gaffeldistanse

15. Fatstopp

16. Gavldistanse
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Weland grenreoler er designet for fleksibel tilpasning til alle vanlige typer lagerrom. Med varm-
galvanisering som standard egner grenreolen seg både innendørs og utendørs. I utførelse som 
enkelt- eller dobbeltreol gjør grenreolene lagerlokalene til en oversiktlig og brukervennlig del av 
bedriftens logistikkfunksjon. Med varierende høyde og ulike lengder på seksjoner og armer kan 
grenreolene bygges etter de mest varierende forutsetninger.

GRENREOLER

Endestopp

Risthylle
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Weland listreol gir en svært plasseffektiv, praktisk og oversiktlig løsning for lagring av tre-
lister, tynnere profiler og rør i ulike materialer. Listreolen er lett å montere og fungerer godt 
som lettere materialreol. De finnes i varianter for enkelt- og dobbeltreol.

LISTREOL
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Vi har et komplett sortiment av uttrekksenheter i varierende størrelser og modeller.  
Med enkle tiltak kan man unngå mange slitasje- og belastningsskader som ofte forekom-
mer ved materialhåndtering. Med lett tilgjengelig gods og de riktige hjelpemidlene får 
arbeidsplassen en ergonomisk riktig utforming. Uttrekksenhetene innebærer flere fordeler 
i lagerhåndtering. Arbeidet med plukking blir lettere samtidig som produktiviteten øker.  
Uttrekksfunksjonen medfører at avstanden mellom hylleplatene kan være mindre, noe 
som innebærer mer effektiv utnyttelse av lagerlokalets totale volum.

UTTREKKSENHETER

Uttrekksenhet med gulvsett

Uttrekksenhet standard

Plateskuff tilpasset for  
pallkrage som tilbehør. 
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Våre påkjøringsbeskyttelser i stål kan benyttes som beskyttelse ved maskiner og 
bygninger, så vel inne som ute. Monteringen er enkel siden hele beskyttelsen består 
av løse standardkomponenter som enkelt skrus sammen ved montering. Med lager-
førte komponenter kan vi tilby korte leveringstider.  

PÅKJØRINGSBESKYTTELSE

Grunndel Sigmabjelke

Hjørne 90 grader Avsluttning

Støtte
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Weland Stålpall er en stablingsbar pall som kan brukes til både intern og ekstern håndtering. 
Stålpallens utforming er tilpasset lastebilplan og kan kompaktstables for å ta opp minimalt 
med plass når den ikke er i bruk.

STÅLPALL
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PROSJEKTERING
Vi tilbyr en rekke produkter for en effektiv og rasjonell lagerhåndtering innen- og utendørs.  
Produktene våre optimaliserer arbeidsflyten og skaper et velorganisert arbeidsmiljø. Vi hjelper deg 
gjerne hvis du har spørsmål om dimensjonering, tegning eller prosjektering av våre lagerprodukter. 
Her har vi samlet informasjon som kan være bra å ha kunnskap om ved forespørsel og bestilling.

TENK PÅ FØLGENDE VED PROSJEKTERING 

•  Hvor høy skal pall-/grenreolen være?

•  Hvor dyp skal pall-/grenreolen være?
 (For helpall, halvpall eller langsidehåndtering)

•  Hvor tungt er godset som skal lagres?

•  Hvilke dimensjoner har godset som skal lagres?

•  Hvilket underlag skal pallreolen plasseres på? 

•  Trengs det tilbehør som påkjøringsbeskyttelse, gjen-
nomføringsstopp, rasbeskyttelse eller endestopp?

•  Hvor mange paller skal få plass per seksjon? 

•  Skal det være en enkelt- eller dobbeltreol?  
Beskyttelsesbur, grind og lignende.

TING DU MÅ TENKE PÅ FØR BESTILLING 

•  Kontroller at angitte laster er korrekte. 

•  Sikre om f.eks. påkjøringsbeskyttelse eller  
rasbeskyttelse er nødvendig. 

•  Angi maksimal godshøyde for enklere dimensjonering 
av pall-/grenreol. 

Vi oppfyller de nyeste standardene og myndighets- 
kravene. Vi har mange års erfaring og kan hjelpe til med 
veiledning og råd ved prosjektering. 

Ta kontakt for å få nærmere informasjon.
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DET ER VÅRE  
MEDARBEIDERE SOM  
UTGJØR FORSKJELLEN
Det er ikke produktene eller maskinene som er Weland. Det er menneskene. 
Våre engasjerte, oppfinnsomme og lydhøre medarbeidere som vet hva kvalitet 
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


