
SUORAT PORTAAT



2



3

RUOTSALAISTA LAATUA
Weland tarkoittaa ruotsalaista, innovatiivista ja kestävää. Kehitämme 

ratkaisuja ja tuotteita, joiden haluamme elävän pitkään - mieluiten  
useamman sukupolven ajan. Meissä yhdistyvät tietämys ja vuosien  

kokemus ammatillisella ylpeydellä, jota kannamme mukana kaikessa 
mitä teemme. Se että tuotteet valmistetaan Ruotsissa on meille  
itsestäänselvyys. Uskomme, että Ruotsissa tapahtuva valmistus  

on sekä hyvä ympäristövalinta että takuu korkealle laadulle. 
Talouden perusperiaatteemme : käyttää resursseja tehokkaasti  

ja kierrättää kaiken mahdollisen on kirkkaana mielessämme.  
Investointiasteemme uusiin koneisiin on korkea ja se edistää  

tehokasta, innovatiivista ja kestävää tuotantoa.
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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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SUORAT PORTAAT KAIKKIIN  
KOHTEISIIN
Valmistamamme suoravartiset portaat sopivat useimpiin kohteisiin.  
Weland –vakio-osiin perustuvien portaiden lisäksi räätälöimme kohteeseesi  
sopivat portaat.

Weland –suora porras koostuu muutamasta pääkomponentista. Pelkistetyn  
rakenteensa ansiosta porras asennetaan helposti pulttiliitoksin. Tehokas  
tuotantolinjamme tuottaa korkeaa laatua lyhyellä toimitusajalla.

Valmistamme tuotteemme ympäristöystävällisten ja nykyaikaisten koneiden  
avulla. Yhdessä osaavan henkilöstömme kanssa suunnittelemme ja kehitämme  
suoria portaita, joilla on korkealaatuiset tavoitteet.

Lisätietoja löydät kotisivuiltamme weland.fi tai ota yhteys myyjäämme.
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KAITEET

1. Välijohde

2. Pyörötanko

3. Levy

4. Verkko

5. Lasi

 

Welandilla on useita kaidevaihtoehtoja suoralle portaalle. 
Kaiteen valintaan vaikuttaa pääasiassa se, mihin porras on 
tarkoitus asentaa ja oleskelevatko lapset samalla alueella. 
Kaide verhoiltuna pyörötangoilla, levyllä, verkolla tai lasilla 
on ns. lapsiturvallinen kaide, jonka max. aukko on 100 mm.
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Käsijohde on yleensä asennettu kaidetolppaan ja se on tavallisesti valmistettu 
kuumasinkitystä teräksestä. Tarjoamme myös laajan valikoiman käsijohteita 
maalattuna tai puisena. Kaide voidaan varustaa myös lisäkäsijohteella, joka 
voidaan asentaa haluttuun korkeuteen.

KÄSIJOHDE

1. Kuumasinkitty 

2. Maalattu 

3. Saarni  

4. Koivu  

5. Pyökki 

6. Tammi 



11



12



13

1. Ritilä

2. Kyynellevy

3. Kevytritilä

4. Harmaabetoni

5. Mosaiikkibetoni

6. Levy klinkkerille

7. Levy matolle

8. Saarni

9. Koivu

10. Pyökki

11. Tammi

Welandin askelmat ja tasot valmistetaan yleensä kuumasinkitystä 
teräksestä mutta ne voidaan valmistaa myös monina muina malleina. 
Valintaan vaikuttavat portaan sijainti ja makuasiat. Halutessasi 
lisätietoja eri vaihtoehdoista ota yhteyttä myyjäämme.

ASKELMA & TASOT
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SUORAN PORTAAN SUOJAHÄKKI

Estääksemme asiattomien pääsyn portaille tarjoamme suojahäkkiä ja 
porttia. Suojahäkit valmistetaan tavallisesti ritilästä mutta ne voidaan 
toimittaa myös esimerkiksi reikälevyllä verhoiltuina.

SUOJAHÄKKI & PORTTI

PORTTI

Häkki, joka myötäilee portaan sivupalkkia. 
Ovi aukaistaan ulkoa avaimella ja sisältä kahvalla. 
Suojahäkki on kuumasinkitty.

Portti asennetaan portaan alkuun tai loppuun. Lukko 
on jousikuormitettu ja suunniteltu siten etteivät pienet 
lapset voi avata sitä. Portti on kuumasinkitty.
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LISÄOSIA
Esteettömyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi suora porras voidaan varustaa  
valikoimalla lisäosia, kuten esimerkiksi kahdella käsijohteella, huomiomerkinnällä ja 
seinään asennettavalla käsijohdeputkella.
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Weland –suora porras voidaan varustaa lisäkäsijoh-
teella, joka asennetaan varsinaisen käsijohteen ala-
puolelle. Käsijohdetta voidaan myös pidentää kaiteen 
alussa ja lopussa. Se lisää portaan turvallisuutta.

Kunkin porrassyöksyn ensimmäinen askelma ja tason 
etureuna voidaan varustaa huomiomerkinnällä. Malli 
vaihtelee askelmatyypin mukaan.

LISÄKÄSIJOHDE, PIDENNETTY

Esteettömyyden ja turvallisuuden lisäämiseksi porras 
voidaan varustaa seinään asennettavalla käsijohteella.

Tarjoamme useita erityyppisiä tasokaiteita. Kaiteen 
korkeus on 1100 mm ja asennus tapahtuu päälle- tai 
sivukiinnityksellä.

TASOKAIDE

HUOMIOMERKINTÄ

ERILLINEN KÄSIJOHDE
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HUOMIOVALOT
Kun valitset valot kaiteen käsijohteeseen, portaista tulee 
turvallisemmat käyttää erityisesti hämärissä ja pimeissä 
ympäristöissä. Valot ovat myös kiinnostava lisä porrasmalliin  
ja tekevät niistä tyylikkäämmän näköiset.
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SUUNNITTELU
Weland –suora porras koostuu ainoastaan muutamasta pääkomponentista. Pelkistetyn rakenteensa 
ansiosta porras kootaan helposti ruuviliitoksin. Portaan eri osia on tarjolla erilaisina vaihtoehtoina, jotta 
porras varmasti saadaan sopimaan kohteeseensa. Suurin osa komponenteista on standardisoitu ja 
löytyy varastosta nopeaa toimitusta varten. Tilauksesta valmistamme myös räätälöityjä suoria portaita. 

Olemme koonneet listan asioista, jotka kannattaa muistaa porrasta suunnitellessasi tai tilatessasi.

SUUNNITELLESSASI 

•   Mihin porrasta käytetään ? 

•   Minne porras asennetaan ?

•   Millainen kaide halutaan ?  
Onko turvallisuusvaatimuksia ? 

•   Askelmien ja tasojen materiaali ? 

•   Minkä pituiset askelmat tarvitaan ?  
Onko kyseessä poistumistieporras ? 

•   Osien pintakäsittely ? 

•   Millaisia ominaisuuksia halutaan ? Esimerkiksi  
askelman ja tason takalista, suojahäkki tai portti.

TILATESSASI 

•   Esitä missä seinät, ovet ja ikkunat sijaitsevat. 

•   Varmista onko turvallisuusvaatimuksia. 

•   Määrittele mahdolliset porrasaukot. 

Monivuotisella kokemuksella autamme sinua suoraa 
porrasta suunnitellessasi. Tilatusta portaasta tehdään 
piirustus, joka lähetetään tilaajalle hyväksyttäväksi ennen 
valmistuksen aloittamista.

Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.
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TYÖNTEKIJÄMME  
OVAT KAIKEN TAKANA
Weland ei ole pelkästään tuotteita ja koneita. Meillä on myös työntekijämme. 
Sitoutuneet, kekseliäät ja valppaat työntekijät, jotka tuntevat korkean laadun 
merkityksen. Meillä on edelleen sama pienen yrityksen perhemäinen tunnelma 
kuin aloittaessamme, ja me tiedämme, mitä läheisyys merkitsee asiakkaille.  
Me kutsumme sitä Weland-hengeksi. 
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02-6343 900 l info@weland.fi l weland.fi
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