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Tarinamme alkaa Smålannin metsistä, pienessä 35 m²:n pajassa.  
Matkamme ajan halki alkaa siipimutterista. Kasvoimme kekseliäisyydellä, 
kärsivällisyydellä ja smålantilaisella itsepäisyydellä. Kestävällä kehityksellä  
ja sitoutumisella olemme luoneet yrityskulttuurin, jossa edelleen elämme. 

Tämä on historiamme mutta myös perusta tulevaisuudelle.

WELAND TIENNÄYTTÄJÄNÄ
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Weland AB on kierreportaiden, suorien portaiden, kaiteiden,  
pyörätuoliluiskien, kulkusiltojen, teräsritilöiden ja välitasojen johtava  
valmistaja ja toimittaja. Weland on myös Ruotsin merkittävin toimija 
levyntyöstön alalla.

Meillä on laaja valikoima varastotuotteita sekä hyvä tuotetuntemus, korkea  
palvelutaso ja nopeat toimitukset. Kehitämme konekantaamme jatkuvasti  
voidaksemme taata uusien innovatiivisten tuotteiden kestävän ja turvallisen  
tuotannon. Tämä tekee meistä luotettavan yhteistyökumppanin asiakkaillemme.

Tehtaamme ja pääkonttorimme on sijainnut perustamisesta vuonna 1947  
lähtien Smålandsstenarissa. 

INNOVAATIO JA TUOTANTO
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VÄLITASO – HYÖDYNNÄ  
RAKENNUKSEN KOKO TILAVUUS
Weland välitason vapaasti seisova, itsensä kantava runko koostuu itse valmistamastamme  
kevyestä sigmapalkista. Kokonaisuus kootaan ruuviliitoksin. Erilaisten varusteiden ja rei’itettyjen 
sigmapalkien asennus on nopeaa ja helppoa.

Varusteet, kuten portaat, kuormausportit ja erilaiset kaiteet ja lattiavaihtoehdot tekevät Weland  
välitasosta yhden markkinoiden monipuolisimmista järjestelmistä. Kaikki komponentit oat  
kuumasinkittyjä eli niitä voi käyttää sekä sisällä että ulkona.

Tarkempia tietoja löydät kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteys myyjäämme.
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LATTIA
Käytöstä ja turvallisuusvaatimuksista riippuen lattia voidaan päällystää eri tavalla, joista yleis-
immät ovat : Teräsritilä, josta on saatavana eri silmäkokoja. Silmäkoko riippuu käyttökohteesta 
ja turvallisuusvaatimuksista. Lastulevy muodostaa kulutusta kestävän ja helppohoitoisen 
lattian, joka kestää suuria kuormia. Kevytritilästä saadaan umpinainen lattia, joka tarjoaa hyvän 
pidon ja pienen omapainon.

Teräsritilä Lastulevy Kevytritilä



10 11

Välitason kaide on Weland elementtikaide KKR-profiileista valmistetuilla 
tolpilla ja Ø 42 mm:n RST-käsijohteilla. Tolppien väliin voidaan asentaa 
erilaisia kaideverhoiluja. Teollisuudessa käytetään yleensä välijohdetta 
ja potkulistaa.

KAIDE

Pyörötanko

Levy

Välijohde

Verkko Lasi
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VALIKOIMA
Weland on yksi Ruotsin suurimmista teräksisten kierre- ja suorien portaiden 
toimittajista. Tämä tarkoittaa että kokemuksemme alalta varmistaa  
välitasoillemme parhaan käytettävyyden, turvallisuuden ja mukavuuden. 
Välitason kaide voidaan varustaa portilla.

Kierreporras

Portti

Suora porras

Lavaportti

Katso video
lavaportin
toiminnasta
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SUUNNITTELU
Lähetä meille yksinkertainen luonnos välitasosta mittoineen ja haluamillasi varusteilla. 
Luonnoksesta olisi hyvä käydä ilmi mihin tukijalat voidaan sijoittaa, mitkä sivut vaativat 
kaiteen ja mihin haluat mahdollisen portin. Välitasoa kuormittavat tekijät pitää ilmoittaa, 
eli onko kysymyksessä esimerkiksi henkilöliikenne. Autamme mielellämme välitason 
suunnittelussa. Olemme koonneet listaa asioista, joita kannattaa miettiä ennen tarjous-
pyyntöä ja tilausta.

SUUNNITELLESSASI 

•  Mihin tarkoitukseen välitaso on mitoitettava ?
  Henkilöliikenne, varastotila, toimisto tms. 

•  Käytetäänkö tasolla pumppukärryä ?

•  Mihin välitaso asennetaan ?
  Ulos vai sisälle ? 

•  Mitkä sivut rajoittuvat seinään ?
  Voidaanko välitaso kiinnittää seinään ? 

•  Mihin mahdolliset tukijalkojen poikkitangot  
voidaan sijoittaa ? 

•  Välitason korkeus tason ylä- tai alapintaan ? 

•  Tarvitaanko lastausta varten lavaporttia
 tai tavallista porttia?

TILATESSASI 

•  Ole tarkka kuormitusvaatimuksissa. Yleisin on henki-
löliikenne 3,0 kN/m². Kevyt varasto 5,0 kN/m². Ilmoita 
mahdolliset pistekuormat. 

•  Varmista onko välitasoa mahdollista kiinnittää  
ympäröiviin rakenteisiin. 

•  Tarkista turvavaatimukset.

•  Varmista että vapaa korkeus tason alla on riittävä.

•  Tarvitaanko kaiteessa porttia ?

Vuosien kokemuksella autamme sinua välitason suunnit-
telussa. Tilatusta välitasosta lähetetään piirustus asiak-
kaalle hyväksyttäväksi ennen valmistusta.

Lisätietoja kotisivuiltamme weland.fi
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