
För ökad tillgänglighet 

GÅNGBRYGGOR
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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. Vi visar vägen.

WELAND VISAR VÄGEN
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Vår framtid bygger på en småländsk stomme av strävsamhet, målmedvetenhet och 
visioner där kvalitet står i absoluta centrum. Vi drivs av en vilja att hitta nya vägar och 
att se det möjliga i det till synes omöjliga. Med kunden i fokus arbetar vi ständigt med 
att förbättra och effektivisera vår verksamhet. Våra medarbetares engagemang och 
kunnande är grundläggande byggstenar för en slutprodukt av allra högsta kvalitet.
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GÅNGBRYGGOR
- FÖR EN SÄKER PASSAGE
Våra gångbryggor av typen Flex byggs helt upp 
av standardkomponenter. Hela bryggan skruvas 
snabbt och enkelt ihop vid montageplatsen. Hela 
montaget utförs utan svetsning. Gångbanan är 
justerbar i bredd från 600 till 1 300 mm.

Gångbryggan levereras inom några dagar när 
standardkomponenter används. Gångbryggan 
kan också anpassas för att passa dina önskemål 

och krav, då med en längre leveranstid. Utöver den 
lagerhållna gångbryggan typ Flex tillverkar Weland 
på beställning även sammansvetsade gångbryggor 
av gallerdurk med tillhörande räcken enligt ett mo-
dulsystem, som ger enkelt och snabbt montage. 

Kontakta våra erfarna säljare så berättar dom mer 
om våra gångbryggor.
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GÅNGPLAN
Planen till gångbanan av typ Flex är av gallerdurk och finns i olika mask-
vidder men även tätare material som exempelvis lättdurk kan erbjudas. 

Gångplan till övriga gångbryggor byggs upp helt efter kundens önskemål.

1. Gallerdurk H3

2. Gallerdurk H6

3. Gallerdurk N6
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Räcket till Gångbrygga Flex är av typen sektionsräcke och finns i flera utföranden.  
Vilket räcke du behöver är beroende på barnsäkerhet, miljö och dina krav på gång- 
banans säkerhet. Såväl handledare som följare tillverkas av rostfritt stål.

RÄCKEN

1. Rundstång 

2. Följare 

3. Plåt  

4. Nät  

5. Glas
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TILLVAL
Weland har flera olika tillval för montage av gångbryggan. Infästning kan göras mot konsoler 
eller balkar alternativt med justerbara stödben. Maximalt avstånd mellan upplag för gång-
brygga Flex är tre meter.
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Ersätter den fasta fotplattan som ingår i Stödben 
Rund. Den ledbara fotplattan gör stödbenet flexibelt 
och används med fördel vid mark- eller taklutning.  
Produkten levereras komplett.

LEDBAR FOTPLATTA FÖR STÖDBEN RUND

Sparklist med höjden 130 mm kan monteras till gång-
banan. Sparklisten förhindrar att föremål trillar ner från 
gångbryggan. Monteras med eller utan räcke.

SPARKLIST

Stödben måste placeras på var 3:e meter. De tillverkas 
av stålrör ø 42 mm. I nederändan pressas en gängad 
bussning in i röret. En fotplatta med ett påsvetsat 
gängat rör som passar i gängmuffen ger en justermån 
på 30 - 100 mm.

STÖDBEN RUND 

Ett komplett och justerbart stödben med justersmån 
på 480 - 1 600 mm. Stödbenet tillverkas av fyrkants-
rör KKR 60 x 60 x 3 mm med en längd på 1 450 mm. 
Fyrkantsröret kapas till önskad längd i samband med 
montage.

STÖDBEN FYRKANT
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ER LÅNGSIKTIGA
SAMARBETSPARTNER 
Vi lägger stor vikt i att du som kund ska känna dig välkommen. När du kliver in genom 
våra dörrar ska du känna och uppleva vår företagskultur och våra värderingar. Vi vill att du 
blir en del av oss – en långsiktig partner med det gemensamma intresset att skapa något 
unikt. För vi tror att du, liksom vi, har samma mål och ambitioner. Att frambringa bästa 
möjliga resultat.
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PROJEKTERING
Våra gångbryggor av typen Flex är helt baserade på standardkomponenter som enkelt monteras ihop vid montage-
platsen. Tack vare ett gediget sortiment av lagerdetaljer kan vi leverera inom några dagar. För övriga gångbryggor 
ber vi er kontakta våra kunniga säljare för råd och hjälp. 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 gångbryggan användas till?

•  Vilka längder och bredder blir aktuella  
för mig? 

•  Kan jag använda mig av en standardlösning,  
Gångbrygga Flex, eller bör det vara en kund- 
anpassad variant?

•  Är projektet i behov av barnsäkert räcke?  
Till Gångbrygga Flex så finns flertalet barnsäkra 
räckesalternativ. 

•  Till våra sektionsräcken kan infälld LED-belysning 
erbjudas. Kan det vara aktuellt för t.ex en säkrare 
utrymning? 

•  Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på  
gångbryggor. Kontakta våra kunniga säljare för  
information.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav. 

•  Står bryggan på lutande tak så behövs troligen en  
ledbar fotdel. 

•  Vid längre raka gångbryggor och högre stödben kan 
gångbryggor behöva stöd i sidled.

•  Vid längre gångbryggor där det är svårt att få överblick 
av mängder så erbjuder vi att leverera övertal av lager-
förda detaljer för att sedan ta rest i retur efter montage.

 
 

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning 
och råd vid projektering. Vid beställning ritas gångbryggan 
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


