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Vägen mot framgång är inte alltid rak. Vi har i flera årtionden vidareutvecklat
våra kunskaper för att ni i slutändan ska få en produkt av

allra högsta kvalitet. Genom vägvinnande val och en målmedvetenhet
har vi skapat förutsättningar för en hållbar, långsiktig och trygg

produktion. Idag har vi intagit förarsätet – Vi visar vägen.

WELAND VISAR VÄGEN
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Weland AB är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka  
trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. 
Weland är även en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning.

INNOVATION OCH PRODUKTION

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög service-
nivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark kontinuerligt för en garanterat 
hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss till en pålitlig 
samarbetspartner till våra kunder.

Sedan starten 1947 finns vår fabrik och vårt huvudkontor i Smålandsstenar. 
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RÄCKEN
Våra olika räckestyper har många olika användningsområden som entresolplan, reningsverk, loftgångar, 
balkonger, avgränsningar vid kör- och cykelbanor m.m.
  
Med Weland som leverantör av er räckeslösning får man en engagerad partner med erfarenhet och hög 
kompetens. I vår kontakt med marknad och användare är vi lyhörda för de krav och behov som styr vårt 
utvecklingsarbete. Tillsammans med vår kunniga personal utvecklar och designar vi räcken med högt 
ställda kvalitetsmål. Finner ni inte det ni söker i denna broschyr - hör av er så hittar vi tillsammans en 
lösning som passar just era behov. 

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra 
erfarna säljare.
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SEKTIONSRÄCKE
Sektionsräcket tillverkas som standard med räckesstolpar av KKR-profil 40 x 40 x 3 mm 
med fästen för sidomontage eller toppmontage. Räcket kan placeras såväl inomhus  
som utomhus. Varianter som frångår standardkonceptet kan fås med handledare av  
trä, lackerat utförande eller valsat med radie. Kontakta oss gärna för rådgivning för ditt 
aktuella projekt.
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Våra räcken består av olika delar som tillsammans bildar en anpassad lösning för dina  
behov. Låt dig inspireras och hör gärna av dig till oss för mer information och vägledning.  
Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se

DEL FÖR DEL
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Vi tillverkar flera olika modeller av sektionsräcken. Samtliga modeller monteras 
snabbt och enkelt utan svetsning; handledaren fästes mot räckesstolparna 
med klämmor och skruvas sedan fast. Räcket kan även förses med hörn-
sektioner. Räcke Rundstång samt Följare finns lagerfört för snabb leverans.

MODELLER

1. Rundstång

2. Följare

3. Plåt

4. Nät

5. Glas
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HANDLEDARE
Vanligtvis tillverkas våra handledare i rostfritt obehandlat utförande. Vi erbjuder även ett 
brett utbud av andra typer av material och ytbehandlingar. Som tillval kan våra hand-
ledare av rör utrustas med bland annat belysning.

1. Rostfritt 

2. Lackerat 

3. Ask  

4. Björk  

5. Bok 

6. Ek
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TILLVAL
För att öka tillgängligheten och säkerheten runt räcket kan våra sektionsräcken utrustas 
med tillval såsom belysning och grindar.

Vid de tillfällen som räcket kräver öppningar kan en 
grind monteras mellan sektionerna. Våra grindar finns 
i flera olika utföranden för att passa era behov. 
En enkel grind, en barnsäker grind samt en dubbel-
grind. Samtliga varianter är vändbara och fungerar lika 
bra som höger- eller vänstersvängd. Vi tillhandahåller 
även anpassade längder.

GRINDAR

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man 
utrusta samtliga våra sektionsräcken med belysning. 
Belysning från handledaren kan också verka som ett 
funktionellt komplement för att skapa en trygg miljö.

BELYSNING
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Weland universalräcke är ett flexibelt räcke som lämpar sig väl inom industrin 
men går även att få i ett barnsäkert utförande. Med flertalet standardlängder 
kan vårt universalräcke kombineras i en mängd olika lösningar. Räcket är 
lagerfört och kan levereras snabbt.

UNIVERSALRÄCKE
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MODELLER
Enkla och priseffektiva räckesbågar som tillverkas rationellt i stora produk-
tionsserier. Räcken, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och 
kopplingar finns på lager.

1. Standard 

2. Barnsäkert 
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TILLVAL UNIVERSALRÄCKE
För infästning och säkerhet så erbjuder vi en lång rad av tillval. Ett litet urval av dessa 
finner  ni på detta uppslag. För ytterligare detaljer kring anpassning och montage se vår 
hemsida, weland.se

Grinden består av en grindbåge som förses med minst 
två gångjärn och ett s.k. boxlås. Behövs inte låsfunktionen 
kan låsblecket användas som stopp. Grindbågen är jus-
terbar mellan 600-900 mm. Vid stora grindöppningar och 
hög trafik kan det vara lämpligt med extra gångjärn. Minst 
två gångjärn (sats) åtgår per grind.

GRINDPAKET

Sparklist finns till samtliga räckeslängder och även till 
räckeshörn. Sparklister fästs med självborrande skruv 
mot räckesbågen.

SPARKLIST

Fäste för sidomontage kan skruvas i t.ex. trä eller betong 
men kan även svetsas fast. Sidofästena finns i höger- alt. 
vänsterutförande. Fästet har tandad stolpe för att under-
lätta montage till rätt höjd.

SIDOFÄSTE

Fäste för toppmontage kan skruvas i t.ex. rör eller betong 
men kan även svetsas fast.

TOPPFÄSTE

Koppling mellan räckena utförs genom att de samman-
kopplas med en hylsa och en genomgående bult. För-
borrade hål finns på samtliga räcken. Räcken som inte 
monteras i rak linje sammankopplas med hörnkoppling 
som kläms runt räckesstolparna.

KOPPLINGAR
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Stängslet lämpar sig i alla typer av miljöer som behöver hägnas in eller avgrän-
sas. Mellan parkeringar och grönområden eller som inhägnad av exempelvis 
idrottsanläggningar och andra lokaler där man vill begränsa åtkomst. Speciellt 
bra passar vårt stängsel i tuffa miljöer som exempelvis hamn- och industri-
områden där behovet av extra tåliga konstruktioner krävs.

STÄNGSEL
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING

•  Vad skall räcket användas till? 

•  Behöver räcket vara barnsäkert eller går det bra 
med ett industriellt räcke med enbart följare. 

•  Om man önskar ett räcke med samman-
hängande handledare så kan något av sektions-
räckena vara ett alternativ. 

•  Till sektionsräcke så kan infälld belysning 
 erbjudas. 

•  Kräver projektet någon form av grind. Vi har 
lösningar till såväl sektionsräcket som till 
 universalräcket.

•  Sektionsräcke Följare kan som lagersortiment 
även levereras i lutning max 50°. 

•  Det finns en mängd olika tillbehör som 
tex. färdiga lösningar för hörn och ledbara 
 handledardetaljer.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

•  Vid våningshöjd mer än 3,0 meter så krävs enl. 
BBR räckeshöjd på 1,1 m. Samtliga Weland 
lagerförda räcken håller standard enligt BBR.

•  Weland Universalräcke är ett enkelt räcke med 
kort leveranstid. 

•  Weland Sektionsräcke, Följare och Rundstång 
finns lagerförda för snabb leverans.

•  Se våra montagefilmer för  
sektionsräcken. 
 

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med hand-
ledning och råd vid projektering. Vid beställning 
ritas räcket upp och ritningen skickas sedan till 
kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.

PROJEKTERING
Räcket levereras vanligtvis som lagervara och anpassas enkelt av montören. Detta 
ger möjlighet att montera utan att detaljmäta före montage. Om räcket skall levere-
ras anpassat från fabrik så tar vår konstruktionsavdelning fram unika underlag som 
översänds till kund för godkännande före tillverkning. Här har vi samlat information 
som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.



0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 StockholmReturadress: Weland AB, Malmgatan 34, 333 30 Smålandsstenar


