
Utnyttja hela lokalens volym 

ENTRESOL
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Vår historia börjar i de småländska skogarna i en liten smidesverkstad på  
35 kvm. En vingmutter blir till och det är början på vår resa genom tiden.  

Med en uppfinningsrikedom, tålmodighet och en småländsk envishet växer vi 
och med fokus på hållbarhet och engagemang skapas den företagskultur vi 

fortfarande lever efter. Det här är vår historia men tillika det som ligger  
till grund för vår fortsatta framtid.

WELAND VISAR VÄGEN
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Vi står stadigt i den småländska myllan. Här har vi våra rötter och här vill vi gro. Fokus 
ligger på att leverera förstklassiga svenska produkter och att sätta kunden i centrum. 
Med en engagerad och kunnig personal producerar vi de mest komplexa produkter. Vi 
tror på devisen att hårt arbete lönar sig och med en trygghet och stabilitet i grunden 
skapar vi möjligheter långt utanför de småländska skogarna.
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ENTRESOL
- UTNYTTJA YTAN TILL MAX
Weland entresol byggs som en fribärande stomme 
av vår egentillverkade och lätta sigmabalk. Hela 
konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen. 
Genomtänkta beslag och förstansade hål i sigma-
profilerna ger ett snabbt och enkelt montage. 

Vi använder genomtänkta och beprövade produk-
ter till vår entresol som räckessystem, trappor och 
lastgrindar. Olika alternativ till golvbeläggning gör 

vår entresol till ett av marknadens mest flexibla 
entresolplan. Alla komponenter till Weland entresol 
är som standard varmförzinkade vilket gör att de 
kan användas både inomhus och utomhus.

Djupare teknisk information finns dokumenterad 
på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av 
våra erfarna säljare.
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GOLV
Golvbeläggningen kan utföras på olika sätt och med olika material. Beroende på användnings-
område och säkerhetskrav finns tre olika modellera att välja mellan. Gallerdurk finns i en rad 
olika utföranden, maskvidder och dimensioner. Golvspånskivan ger ett slitstark och lättstädat 
golv medan lättdurken är alternativet om man söker ett helt tätt stålgolv.
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1. Gallerdurk 

2. Golvspånskiva

3. Lättdurk
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Räcket till entresolen är av typen sektionsräcke och finns i flera utförande. Vilket räcke du behöver 
är beroende av krav på barnsäkerhet, dina ändamål och i vilken miljö entresolen ska byggas.

RÄCKEN

1. Rundstång 

2. Följare 

3. Plåt  

4. Nät  

5. Glas
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TILLVAL
Weland är en av landets största leverantörer av spiraltrappor och raka trappor i stål. Det innebär 
att vår erfarenhet inom området garanterar bästa möjliga tillgänglighet, säkerhet och bekvämlig-
het till entresolplanen. Vi tillhandahåller även grindar för en säker entresollösning.
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Vi har ett brett program av spiraltrappor för både 
exteriöra och interiöra miljöer. Med sin flexibla utform-
ning och arkitektoniska framtoning kan spiraltrappan 
antingen smälta in i miljön eller vara ett spännande 
blickfång.

SPIRALTRAPPOR

Våra raka trappor är utformade för såväl utrymning 
och industri som för miljöer som kontor, bostäder, 
entréer, offentliga lokaler och skolor m.m.

RAKA TRAPPOR

För att öka flexibiliteten vid lastning erbjuder vi  
självstängande grindar i en mängd olika utföranden.  
Vi tillverkar grindar efter era önskemål.

GRIND 
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NÄRPRODUCERAT 
- FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
När det kommer till vår världs välbefinnande finns det inga genvägar. Därför är det av yttersta  
vikt att vårt engagemang följer en grön linje. Kan vi skapa en hållbar, högteknologisk och klimat- 
smart produktion bidrar vi med en bättre värld för efterkommande generationer. En tillverkning 
där vi styr vårt gröna avtryck till eftervärlden. Ett vägval vi gjorde för länge sedan. Ett proaktivt 
beslut – för framtiden.
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PROJEKTERING
Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla en enklare skiss med mått och 
dimensioner som beskriver önskat utförande. Skissen på entresolen bör innehålla  
var stödben kan placeras, vilka sidor som kräver räcke och om det behövs en grind 
vid lyft till entresolen. Eventuell punktlast måste anges. Vi hjälper gärna till vid frågor 
angående dimensionering, uppritning och projektering av entresol. Här har vi samlat 
information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

•  Vad ska entresolen dimensioneras för?  
Gångtrafik, lageryta, kontor m.m. 

•  Kommer handtruck att användas?

•  I vilken miljö ska entresolen placeras?  
Inomhus eller utomhus? 

•  Vilka sidor ansluter mot en vägg?  Kan entresolen  
stagas till vägg? 

•  Var kan eventuella krysstag placeras? 

•  Höjdmått till antingen underkant eller överkant 
på entresol? 

•  Behövs det grind för att lyfta upp något till  
entresolen?

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Var tydlig med belastningskraven. Vanligast är vid gång-
trafik 3,0 kN/m2. Vid lätt lager 5,0 kN/M2. 

 Redovisa eventuella punktlaster. 

•  Säkerställa stagning av entresolen. Är du osäker så 
kontrollera gärna med våra erfarna säljare. 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.

•  Tillse att frihöjden under entresol motsvarar era önske-
mål.

•  Behöver eventuella räcken kompletteras med grindar?

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

Hör av er till oss för vidare information.
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0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se


