KAITEET

WELAND TIENNÄYTTÄJÄNÄ
Matkamme alkoi 1940-luvun loppupuolella. Valitsimme omat polkumme,
kehittyen ajan myötä. Kaikki investointimme olemme tehneet periaatteella :
olla kehityksen etulinjassa, ennakoida seuraava askel polullamme.
Ennakoimalla luomme perustan tulevaisuudelle. Edellytyksen kestävälle,
pitkäaikaiselle ja turvalliselle tuotannolle.

2

INNOVAATIO JA TUOTANTO
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.
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KAITEET
Eri kaidetyypeillämme on monia käyttökohteita, kuten esimerkiksi välitasot, jätevedenpuhdistamot,
luhtikäytävät, parvekkeet , ajo- ja pyöräteiden rajat.
Valitessasi Welandin kaidetoimittajaksesi saat sitoutuneen kumppanin, jolla on kokemusta ja taattua
osaamista. Markkinoiden ja käyttäjien vaatimukset ja tarpeet ohjaavat kehitystyötämme. Yhdessä
osaavan henkilöstömme kanssa suunnittelemme ja kehitämme korkealaatuiset kaiteet. Jos et löydä
etsimääsi tästä esitteestä – ota yhteyttä, yhdessä löydämme tarpeitasi vastaavan ratkaisun.
Lisätietoja löydät kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteyttä myyjäämme.
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ELEMENTTIKAIDE
Vakio elementtikaiteen tolppa on KKR 40x40x3 –profiili. Kiinnikkeet sivu- tai päällekiinnitykseen. Kaide voidaan asentaa sisälle tai ulos. Tietenkin valmistamme myös vakiostamme
poikkeavia kaiteita, kuten esimerkiksi puukäsijohde, maalattu kaide, seinään päättyvä
kaide. Ota yhteyttä, niin autamme sinua projektissasi.
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TOIMIVA OSAKOKONAISUUS
Kaide koostuu osista, jotka yhdessä muodostavat räätälöidyn ratkaisun tarpeeseesi.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä. Tarkemmat tekniset tiedot löydät kotisivuiltamme weland.fi.
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1. Pyörötanko
2. Välijohde
3. Levy
4. Verkko
5. Lasi

MALLIT
Valmistamme useita erimallisia kaiteita. Kaikki mallit asennetaan helposti ja
nopeasta ilman hitsausta. Käsijohde ruuvataan kiinni kaidetolppaan. Kaide voidaan varustaa myös nurkkaosalla. Pyörötankokaide ja välijohteella varustettu
kaide ovat varastotuotteita nopeaa toimitusta varten.
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1. Ruostumaton
2. Maalattu
3. Saarni
4. Koivu
5. Pyökki
6. Tammi

KÄSIJOHDE
Yleensä käsijohde valmistetaan ruostumattomasta teräksestä.
Tarjoamme myös laajan valikoiman muita materiaalivaihtoehtoja.
Käsijohteen voi varustaa myös valaistuksella.
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VALIKOIMA
Turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi kaiteemme voidaan varustaa esimerkiksi valaistuksella ja portilla.

VALAISTUS
Koristeellisen ja miellyttävän tilan luomiseksi voit
varustaa elementtikaiteen valaistuksella. Valaistu käsijohde voi toimia myös lisänä turvallisen ympäristön
luomisessa.

PORTTI
Mikäli kaiteeseen halutaan kulkuaukkoja osien väliin
voidaan asentaa portti. Portti koostuu porttikaaresta,
jossa on vähintään kaksi saranaa ja lukko. Vakiopituus
on 1000 mm. Voimme tarjota myös vakiosta poikkeavia pituuksia.
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YLEISKAIDE
Weland –yleiskaide on lähinnä teollisuuteen tarkoitettu kaide mutta
sitä on saatavana myös ns. lapsiturvallisena. Varastossa on eri pituisia
kaidemoduuleita, joita yhdistelemällä saadaan nopeasti sopivan
pituinen kaide.
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1. Vakiokaide
2. Lapsiturvallinen kaide

MALLI
Kaiteita valmistetaan suurina sarjoina ja nykyaikaisilla menetelmillä, mikä tekee hinnasta
erittäin kilpailukykyisen. Kaidemodulit, kiinnikkeet, potkulistat ja liitososat ovat varastotavaraa.
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PORTTI

VALIKOIMA
Weland –yleiskaiteen turvallisuuden ja käyttömukavuuden lisäämiseksi löytyy varastostamme
valikoima kaidetta täydentäviä komponentteja.

Portti koostuu kahdesta toisiinsa sovitettavasta putkikaaresta, joka varustetaan vähintään kahdella saranalla ja
lukolla. Mikäli lukitustoimintoa ei tarvita, lukituslevyä voidaan käyttää pysäyttimenä. Portin leveys on säädettävissä
: 600-900 mm. Vaihtoehtoisesti porttina voidaan käyttää
kaidemodulia, jolloin portin leveys voi olla 1000 mm. Porttiin kiinnitetään vähintään kaksi saranaa. Erittäin suuriin ja
vilkasliikenteisiin portteihin tarvitaan lisäsarana.

TAPPIKIINNIKE
Kiinnike päällekiinnitykseen voidaan ruuvata esimerkiksi
puuhun tai betoniin mutta se voidaan myös hitsata alustaansa.

SIVUKIINNIKE
Voidaan ruuvata esimerkiksi puuhun tai betoniin mutta se
voidaan myös hitsata alustaansa. Sivukiinnikettä on kahta
mallia : oikean- ja vasemman puoleinen. Kiinnikkeessä
on hammastettu tappi, mikä helpottaa kaidekorkeuden
säätämistä.

POTKULISTA
Potkulistoja on saatavana kaikkiin kaidemittoihin, myös
kulmiin. Potkulista kiinnitetään kaidetolppaan poraruuvilla.

LIITOSOSAT
Kaiteet liitetään toisiinsa holkilla ja läpipultilla. Kaikissa
kaiteissa on reikä valmiina liitososaa varten. Kaiteet, joita
ei asenneta suoraan linjaan, liitetään toisiinsa kulmakiinnikkeellä, joka kiristetään kaidetolpan ympärille.
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AITA
Weland aita soveltuu kaikentyyppisiin ympäristöihin, jotka on erotettava tai rajattava.
Se sopii pysäköinti- ja viheralueiden väliin tai esimerkiksi urheilutilojen ja muiden tilojen
ympärille, joihin pääsyä halutaan rajoittaa. Aitamme soveltuu erittäin hyvin vaativiin
ympäristöihin, kuten satamiin ja teollisuusalueille, jotka vaativat erittäin kestäviä
rakenteita. Kaikki osat on kuumasinkitty.
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SUUNNITTELU
Yleiskaide toimitetaan tavallisesti varastomittoina, jotka asentaja sovittaa paikalleen. Näin kaide voidaan
toimittaa ilman etukäteen tehtyjä tarkkoja mittauksia. Jos kaide halutaan räätälöitynä, osat piirretään
erikseen ja kuvat lähetetään asiakkaalle hyväksyttäväksi ennen valmistusta.
Olemme tehneet listan asioista, jotka kannattaa ottaa huomioon pyytäessäsi tarjousta ja tilatessasi

SUUNNITELLESSASI

TILATESSASI

• Mihin kaidetta käytetään ?

• Kaikki varastoidut Weland –kaiteet ovat 1,1 m korkeita.

• Pitääkö kaiteen olla lapsiturvallinen vai riittääkö
teollisuusmallin kaide yhdellä välijohteella ?

• Weland yleiskaide on yksinkertainen kaide, jolla on lyhyt
toimitusaika.

• Jos halutaan yhtenäistä käsijohdetta niin
elementtikaide on varteenotettava vaihtoehto.
• Elementtikaiteen voi varustaa valaisevalla
käsijohteella.
• Halutaanko kaiteeseen portti ? Niin elementtikaide
kuin yleiskaidekin voidaan varustaa portilla.
• Elementtikaide välijohteella voidaan tarjota mac. 50°
kaltevalla pinnalle.
• Kaiteisiimme on saatavana erilaisia varusteita, kuten
esimerkiksi kulmaosat ja erilaiset käsijohteet.
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• Weland elementtikaide, jossa on verhoiluna pyörötangot
tai välijohde, on varastotuote.
• Elementtikaiteen asennusfilmi on nähtävissä
verkkosivuillamme.
Monen vuoden kokemuksella autamme sinua kaidetta
valitessasi. Valmistettavasta kaiteesta tehdään piirustus,
joka lähetetään tilaajalle hyväksyttäväksi ennen valmistuksen aloittamista.
Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.
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