
Pyörätuoliluiskat



Pyörätuoliluiskat
Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia

pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että

alumiinista valmistettuna.
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Ritiläluiskat

Weland pyörätuoliluiska koostuu 
ritilästä, jonka Silmäkoko on k/k 
17 x 75 mm sekä sivupalkeista, 
kaiteista ja tukijaloista. Luiska 
toimitetaan helposti asennetta-
vina osina. 

Vakio pintakäsittely on kuuma-
sinkitys.

Vakiomodulit
Vakiomoduuleja on varastosta 
1500 mm:stä ylöspäin 500 mm 
välein. Moduuleja on kahta leve-
yttä, 900 tai 1300 mm. Luiskien 
kaltevuus on säädettävissä, mutta 
saa olla enintään 1:12. Jos luiskan 
pituus on yli 6 metriä, se pitää 
varustaa lepotasolla.

Sivupalkit ja kaide
Sivupalkit valmistetaan 150 x 
60 x 5 mm:n L-profiilista varus-
tettuna kaiteella tai ilman kai-
detta.

Kaiteen käsijohde on Ø 42 mm:n 
ruostumatonta Putkea ja kaide-
tolppa U-profiilia, korkeus  
900 mm.

Käsijohde
Jos luiska kulkee seinän viertä, 
voidaan siihen asentaa toiselle 
sivulle kaide ja toiselle sivulle 
pulteilla seinään kiinnitettävä 
käsijohde. Käsijohde on Ø 42 
mm:n putkea ja varustettu kiin-
nityskorvakkein.

Ritilä
Luiska koostuu ritilätasoista, 
tyyppi N6 25/2, jonka silmäkoko 
on k/k17x75 mm. Tason mitta on 
890 tai 1290 mm. Alin taso varus-
tetaan viistoreunalla. Vakio taso-
jen ritilöiden mitat ovat 1100 x 
1100, 1500 x 500 ja 1500 x  
1000 mm.

Tukijalat
Tukijalat on asennettava kolmen 
metrin välein. Ne ovat Ø 42 mm:n 
teräsputkea. Jalan alapäähän, 
putken sisään on puristettu kier-
teinen holkki johon jalkalaatan 
päälle hitsattu kierteitetty putki 
sopii. Säätövara on 30 – 100 mm. 
Tukijalkoja valmistetaan 350, 
600 ja 100 mm:n mittaisina.

Ne katkaistaan tarkkaan mittaan-
sa asennuksen yhteydessä.

Kulmateräs,  
jatkoliitos
Luiska kiinnitetään seinään 
pulteilla ja 115 x 50 x 300 mm:n 
kulmateräksellä. Jatkoliitosta 
käytetään luiska ja tason välissä, 
mitat 115 x 50 x 220 mm.

Molemmat kiinnitysosat sovel-
tuvat käytettäväksi niin oikealla 
kuin vasemmallekin puolelle.

Lapsiturvallinen 
kaide
Welandin pyörätuoliluiskiin on 
saatavana myös lapsiturvallinen 
kaide, jossa aukon koko on enin-
tään 100 mm. Kaide voidaan 
asentaa luiskan yhdelle tai mo-
lemmille sivuille.

Pintakäsittely
Luiska on kuumasinkitty, paitsi 
käsijohde, joka on ruostuma-
tonta terästä.

Pituus 1500 ... 
6000 mm

Leveys 900 tai
1300 mm
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Täydellisten luiskien  
vakiomitat

Mitat (mm) 
Leveys x pituus

Mitat (mm) 
Leveys x pituus

900 x 1500 1300 x 1500

900 x 2000 1300 x 2000

900 x 2500 1300 x 2500

900 x 3000 1300 x 3000

900 x 3500 1300 x 3500

900 x 4000 1300 x 4000

900 x 4500 1300 x 4500

900 x 5000 1300 x 5000

900 x 5500 1300 x 5500

900 x 6000 1300 x 6000

Kaide toisella puolella

Kaide toisella, käsijohde  
toisella puolella

Kaide molemmin puolinTäydelliset  
pyörätuoliluiskat
Täydelliset pyörätuoliluiskat muotoillaan tarpeittesi 
ja toiveittesi mukaisesti. Tässä on muutama esi-
merkki kaiteiden sijoittelusta. Welandin valmistaa 
pyörätuoliluiskia taulukon mukaisissa vakiomitoissa.
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Lapsiturvallinen kaide
Lapsiturvallinen kaide, jossa tolppien välinen  
aukko on enintään 100 mm. Kaide voidaan  
asentaa luiskan yhdelle tai  
molemmille sivuille.

Käsijohteen välike Pidennetty käsijohde

Käsijohde molemmin puolin

Ilman kaiteita Pyörätuoliluiskien  
lisävarusteet
Luiskat ovat kehittyneet ja vaatimukset ovat muut-
tuneet. Nykyään pyörätuoliluiskamme voidaan 
varustaa mm. kontrastimerkinnöillä, 30 cm luiskan 
ulkopuolelle ulottuvalla kaiteella sekä käsijohteen 
ja tolppien välisillä välikkeillä.

Luiskat voidaan varustaa lapsiturvallisella kaiteella 
turvallisuuden lisäämiseksi.
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Yleisiä ohjeita koskien pyörätuoliluiskia

Yhteenveto Boverketin rakentamismääräyksistä, 
BBR 3:122, 3:123, 8:2321 ja Bygg ikapp Handikapp 
(BBR:n lisäosa)

Sisäänkäynti rakennukseen
Vähintään yhden sisäänkäynnin on oltava sellainen, 
että sitä voi käyttää henkilöt, joiden liikkumis- tai 
suunnistautumiskyky on vajavainen.

Yleinen ohje.
Kulkutien tulee: Olla vaakasuora tai se saa viettää 
enintään 1:12 lepotasojen välillä. Korkeusero saa 
olla korkeintaan 0,5 m lepotasojen välillä. Oltava 
vähintään 1,3 m leveä. Tietyissä tapauksissa ka-
peampi luiska voidaan hyväksyä.

Aulat ja kokoontumistilat
Luiskat saavat olla korkeintaan 1:12 kaltevia ja kor-
keusero saa olla korkeintaan 0,5 m kahden, vähin-
tään 2 metriä pitkän lepotason välillä. 

Koska määräysten mukainen luiska on korkeintaan 
0,5 m voi 1:12 viettävä luiska olla max. 6 metriä 
pitkä 0,5 metriä suurempi korkeus jaetaan kahden 
luiskan kesken välitasolla.

Kaide ja käsijohde
Luiskat jotka eivät rajoitu seiniin varustetaan kai-
teilla. Yli 0,5 m korkeat luiskat varustetaan kaiteil-
la molemmin puolin.
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Lisätietoa tuotteistamme löydät 
kotisivuiltamme :

www.finnrasti.fi tai www.weland.se 

Myynti ja varastot:

OY Finnrasti AB
Peltotie 31
28400 ULVILA

Puhelin:  02-634 39 00
Telefax:   02-634 39 39

Sähköposti:  info@finnrasti.fi
Kotisivut:  www.finnrasti.fi

Myynti / Etelä-Suomi:

OY Finnrasti AB
Kärrbyntie 52
10160 Degerby

Puh:  044-030 20 44

OY Finnrasti AB, Peltotie 31, 28400 ULVILA




