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Olemme ylpeitä smoolantilaisista arvoistamme  – säilyttää  
luonnonvaroja ja luoda ympäristö, jossa siemenet jatkossakin itävät.  

Panostamme ensiluokkaisiin ruotsalaisiin tuotteisiin. Investoinnit 
teemme huolellisesti ja lempeällä kädellä. Uskomme, että kova työ 

kannattaa ja että turvalliselta ja vakaalta pohjalta ponnistamalla  
luomme mahdollisuuksia laajalti smoolannin metsien ulkopuolelle.

RUOTSALAISTA LAATUA
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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 voidak-
semme 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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Jalkasäleikköjä on saatavana useita eri malleja. Osa valmiina varastossa.  
Tarjoamme kokonaistoimituksen niin pieniin kuin suuriinkin sisäänkäynteihin  
sisältäen asennuskehykset, jalkasäleiköt ja liukastumisen eston. Valmistamme  
myös toiveittesi mukaan räätälöityjä jalkasäleikköjä.

Lisätietoja verkkosivuiltamme weland.fi tai ota yhteyttä myyjiimme.

JALKASÄLEIKÖT 
-KAIKKIIN KOHTEISIIN
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JALKASÄLEIKÖT
Valikoimamme A-ritilät sopivat useimpiin sisäänkäynteihin. AR-ritilät ovat hienosilmäisiä ja 
niitä käytetään kun tarvitaan tiheäsilmäistä ritilää. Kuten A-ritilässä myös N- ja B-ritilässä 
on tiheä silmä mutta ne voidaan suunnitella kestämään suurempia kuormia.
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A33X11 
Silmäkoko: k/k 33x11 mm

AR1-25 raapelista 
Silmäkoko: k/k 60x10 mm

AR1-25 kumilista
Silmäkoko: k/k 60x10 mm

A22X22 
Silmäkoko: k/k 22x22 mm
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ASENNUSKEHYKSET L-PROFIILI
Varastoimme asennuskehyksiä kaikille ritilätyypeillemme. Kehyksiä on saatavana 
sekä irrallisina osina, jotka voidaan helposti leikata ja koota haluttuun muotoon, että 
valmiiksi hitsattuina tuotteina. Varastovalikoimamme lisäksi valmistamme asen-
nuskehyksiä myös mittojen mukaan.

Varastoitu asennuskehys jalkasäleiköille. Sopii 25 mm 
korkealle ritilälle. L-profiilin mitat 30x30x3 mm.

Kehyssivut toimitetaan varastopituuksina 2000 ja 3000 
mm ja ne leikataan mittaansa asennettaessa.

ASENNUSKEHYS L-30X30X3

KEHYSSIVU
Varastoidut kehyskulmat toimitetaan 90°:n  
kulmassa, mitat 200x200 mm.

KEHYSKULMA 200X200

Tarjoamme myös esim. alumiinista ja ruostumattomasta 
teräksestä valmistettuja asennuskehyksiä. Osa näistä  
tyypeistä on varastossa.

MUUT ASENNUSKEHYKSET
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ASENNUSKEHYKSET Z-PROFIILI
Valmistamme erityyppisiä Z-kehyksiä pieniin ja suurempiin sisäänkäynteihin. 
Z-kehysten kanssa samassa toimituksessa saat kehykseen sopivat jalkasäleiköt 
eli kokonaisratkaisun sisäänkäyntiin. Yksi Z-kehysten suurimmista eduista on 
että voit peittää suurempia aloja tarvitsematta suunnitella erikseen jalkasäleikköä 
kantavia rakenteita.

VALUKEHYS Z-PROFIILI
Jalkasäleikköjen valukehykset toimitetaan yhdessä  
ritilän A22x22 tai A33x11 kanssa. Varustettuna  
valutarttuimin ja säädettävin jaloin, korkeus  
135-185 mm. Valitse vakio- tai karusellikehys.

VAPAASTI SEISOVA KEHYS Z-PROFIILI
Vapaasti seisovaa kehystä ei tarvitse valaa  
perustukseen. Toimitetaan yhdessä ritilän A22x22  
tai A33x11 kanssa. Valitse vakio- tai karusellikehys.

Jalkasäleikön
valukehys

Pyöröoven vapaasti 
seisova valukehys
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SUUNNITTELU
Meillä on useita erityyppisiä jalkasäleikköjä, jotta varmasti löydät juuri  
sinun kohteeseesi sopivan mallin. Useimmat jalkasäleiköistämme ovat  
standardisoituja ja löytyvät varastosta, eli ovat nopeasti toimitettavissa.  
Valmistamme myös räätälöityjä jalkasäleikköjä. 

Seuraavassa olemme koonneet asioita, joista voi olla hyvä tietää  
tarjouspyyntöä tehdessäsi ja tilatessasi.

SUUNNITELLESSASI

Mikäli mahdollista lähetä luonnos esimerkiksi ruutupaperil-
la, josta käy ilmi tarvitsemasi jalkasäleikön mitat. Korkeus, 
pituus ja leveys. 

•  BIM-mallit eri jalkasäleiköille ovat ladattavissa  
kotisivuiltamme.

•  Millaisen kiinteistön eteen jalkasäleikkö on suunnitteilla 
ja mikä silmäkoko olisi paras ? 

•  Minkä kokoinen alue on peitettävä ? Mikäli kyseessä on 
isohko alue suosittelemme Z-kehyksiä.

•  Pitääkö kehyksen olla valettavaa- vai vapaasti  
seisovaa mallia ?

•  Mitä pitäisi ottaa huomioon jalkasäleikköä  
mitoitettaessa ? 

TILATESSASI

•  Welandilla on valmiina varastossa useita eri mittaisia jal-
kasäleikköjä. Minkä kokoinen jalkasäleikkö sopisi sinulle 
parhaiten ?

•  Tarkista kulkusuunta. Ritilän silmän on oltava oikeassa 
suunnassa jotta jalkasäleikkö toimisi  parhaalla mahdolli-
sella tavalla. 

•  Selvitä kuormitusvaatimukset mikäli kyseessä on joku 
muu kuin puhdas henkilöliikenne.

Autamme sinua mielellämme suunnitellessasi jalkasäleik-
köjä kohteeseesi. Tarjoamme myös varastosta löytyviä 
mittoja nopeaan toimitukseen.

Halutessasi lisätietoja ota yhteyttä.
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02-6343 900 l info@weland.fi l weland.fi


