
För industri och offentliga miljöer. 

RÄCKEN
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Allt började i Västergötland, närmare bestämt i en smedja i Ulricehamn  
vid Åsundens kant. Året var 1974 och sedan dess har både kvadratmeteryta, 

omsättning och antal medarbetare ökat rejält. Idag är vi en av Sveriges ledande 
leverantörer av produkter för taksäkerhet och utrymning. Men vi kan mer än så  

– i vårt erbjudande finner du även räcken, solpanelsfästen och våra plåtbearbetnings- 
tjänster. Vårt löfte är att leverera pålitliga svensktillverkade produkter med lång 
livslängd, och i utvecklandet av våra produkter lägger vi stort fokus på enkelheten  

för montören och pålitlighet vid användandet. Vi levererar kvalitet in i minsta  
detalj – från solpanelsfästen till 250 meter långa räcken till bron över Stora Bält  

i Danmark och allt däremellan. Vår drivkraft har varit tydlig från start –  
tjäna först, bygg sedan. Det har gjort att vi har vuxit av egen kraft och  

skapat den starka position på marknaden som vi har idag. 

VI ÄR WELAND STÅL
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Universalräcken
Vi designar och utvecklar våra räcken med tydligt fokus på marknadens krav, behov  
och önskemål och vårt höga kvalitetstänk tummar vi aldrig på. Våra Universalräcken 
kan appliceras i en mängd olika miljöer, men förekommer specifikt inom byggbranschen, 
trafiksektorn, industrin samt i offentliga miljöer, där de kan användas för både temporär 
och permanent avstängning. Stora tillverkningsserier med rationella metoder gör att  
priset är mycket konkurrenskraftigt och leveranstiden kort. Vårt universalräcke är  
anpassat för industrimiljöer, men finns även tillgängligt som ett barnsäkert alternativ. 

För mer teknisk information se vår hemsida welandstal.se  
eller kontakta oss direkt om du har några frågor.
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Universalräcke  
– Industri
Detta är ett modulräcke som skapar stora möjligheter till flexibilitet. Det tillverkas 
nämligen i 6 olika lagerhållna standardlängder som du kan kombinera till valfria 
längder med 100 mm intervaller. Vår smarta skarvkoppling gör att exakt mått kan 
uppnås vid montage då skarven inte behöver svetsas. Vi har även möjlighet att   
ta fram räcken i speciallängder med kort leveranstid.

Räckesbågar
Våra räckesbågar finns i standardlängderna 400, 500, 
700, 1 000, 1 500 och 2 000 mm. Räcket är 1 100 mm 
högt med ståndare/överliggare i Ø42 mm och under-
liggare i Ø28 mm.

Infästningar
Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golv-
fästen. Det finns även markfästen, L-stödsfästen, in-
vändig tapp samt betongfundament som används vid 
tillfälliga avspärrningar. Mer om våra infästningar hittar 
du på vår hemsida welandstal.se.

Grindpaket och hörndel 
Räcket kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 
400x400 mm samt en grind med en maximal öppning 
på 1 000 mm. För vårt Industriräcke finns dessa delar 
lagerförda.

Ytbehandling
Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du 
kan även få dina räcken i rostfritt utförande eller lack-
erade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på 
sidan 20.
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Universalräcke industri Ø42 mm
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Universalräcke industri Ø60 mm
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Universalräcke  
– Industri Ø60 mm
Detta är ett modulräcke som är dimensionerat för att klara riktigt tuffa  
förhållanden i offentliga miljöer. Räcket bidrar till ökad säkerhet och passar 
utmärkt som avskiljare på platser där många människor vistas samtidigt, 
som exempelvis vid olika typer av evenemang.

Räckesbågar
Våra grövre räckesbågar finns i standardlängderna 
500, 1 000 och 1 500 mm. Räcket är 1 100 mm högt 
med ståndare/överliggare i Ø60 mm och underliggare 
i Ø42 mm.

Infästningar
Räckena monteras med sido-, golv- alternativt mark-
fästen. Mer om våra infästningar hittar du på vår  
hemsida welandstal.se.

Ytbehandling
Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du 
kan även få dina räcken lackerade i valfri kulör. Mer om 
ytbehandling hittar du på sidan 20.

Jämförelse mellan industriräcke 
Ø42 mm och Ø60 mm.
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Påkörningsskydd
Med ett eller flera påkörningsskydd kan du enkelt och effektivt undvika skador 
på det du är extra rädd om. De gör exempelvis stor nytta i olika typer av industri-
miljöer där trucktrafiken är frekvent och risken för påkörningsskador är stor. 
Samtidigt gör de lika stor nytta i publika utomhusmiljöer när de används som 
avskiljare vid parkeringsplatser och skyddar både laddstolpar, belysningsstolpar 
och träd från att ta skada. Påkörningsskyddet kan kompletteras med yta för 
skyltmontage.

Skyddsbågar
Våra påkörningsskydd finns i standardbredden 685 mm. 
Bågen finns i höjden 700 mm och 1 100 mm i Ø60 mm 
rör. Bågarna kan kompletteras med en eller flera skylt-
hållare.

Infästningar
Bågarna monteras vanligtvis med sidofäste, golvfäste 
eller markfäste. Mer om våra infästningar hittar du på 
vår hemsida welandstal.se.

Ytbehandling
Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du 
kan få dina bågar lackerade i valfri kulör. Mer om yt- 
behandling hittar du på sidan 20.
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Påkörningsskydd

Påkörningsskydd  med skylthållare
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Barnsäkert Universalräcke
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Universalräcke  
– Barnsäkert
För utrymmen där barn vistas ställs extra höga krav på säkerhet, och för att  minimera 
risker bör exempelvis räcken inte vara klättringsbara. Vårt barnsäkra modulräcke  
tillverkas som standard med över- och underliggare av rör Ø28 mm samt rundstänger 
med maximal öppning på 100 mm för ökad trygghet och säkerhet. Räcket levereras 
i lösa enheter för enkelt montage på plats. Det barnsäkra räcket skapar, likt Industri-
räcket, stora möjligheter till variation och flexibilitet, då det till verkas i 6 olika lagerhållna 
standardlängder som kan kombineras till valfria längder.

Räckesbågar
Våra barnsäkra räckesbågar finns i standardlängderna 
400, 500, 700, 1 000, 1 500 och 2 000 mm. Räcket är 
1 100 mm högt med ståndare/överliggare i Ø42 mm 
och underliggare i Ø28 mm.

Infästningar
Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golv-
fästen. Det finns även markfästen, L-stödsfästen, in-
vändig tapp samt betongfundament som används vid 
tillfälliga avspärrningar. Mer om våra infästningar hittar 
du på vår hemsida welandstal.se.

Grindpaket och hörndel 
Räcket kan kompletteras med ett vinkel/hörnräcke 
400x400 mm samt en grind med en maximal öppning 
på 1 000 mm. Tillverkas efter beställning.

Ytbehandling
Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du 
kan även få dina räcken i rostfritt utförande eller lack-
erade i valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på 
sidan 20.



14

Kundanpassade  
Universalräcken
Vi vet att standard inte alltid passar alla, så därför tillverkar vi räcken som är 
anpassade efter just dina behov. Med kort leveranstid producerar vi både våra 
räcken i specialmått samt bockade vinklar för exempelvis trappor och slänter. 
Det enda du behöver göra är att kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 

Kundanpassat barnsäkert räcke
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Kundanpassat barnsäkert räcke
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Universalräcke industri Ø42 mm
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Dubbelfäste till L-stöd

Enkelfäste till L-stöd Lackerat dubbelt golvfäste
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Weflexräcke – när du vill  
bygga ditt räcke på plats
Utöver våra Universalräcken har vi även Weflex-räcket som passar perfekt för tydlig 
avskärmning mellan olika ytor eller nivåer inom exempelvis industrin. Räcket består   
av lösa delar som enkelt skruvas samman vid montage. Det gör det till en mycket   
flexibel lösning, framför allt när inte alla mått är givna och du önskar att bygga räcket   
på plats. Skillnaden mot Universalräcket är att Weflex bildar ett kontinuerligt, obrutet 
räcke i den längd och det utförande som du önskar. Samtliga detaljer finns alltid på 
lager, så att du snabbt och enkelt kan få dem levererade till dig. 

Räckesdelar
Handledare och stolpe tillverkas av Ø42 mm rör och 
följare av Ø27 mm rör. Avståndet mellan stolparna är 
variabelt upp till max 1500 mm beroende på vilka last-
krav som skall uppfyllas. Räcket är 1 100 mm högt. 
Räckesstolparna har laserskurna anhåll för handledar-
fästet och hål för följaren. Handledaren läggs ovanpå 
stolpen och fixeras med ett låsbleck. Följaren skjuts  
in i stolpen. 

Infästningar
Räcket monteras mot sida ”sidomontage” eller på golv 
”toppmontage” med samma fästen som används till 
Universalräcket. Mer om våra infästningar hittar du på 
vår hemsida welandstal.se.

Ytbehandling
Allt material är varmförzinkat enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Du kan 
även få dina räcken i rostfritt utförande eller lackerade i 
valfri kulör. Mer om ytbehandling hittar du på sidan 20.
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Weflexräcke
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Varmförzinkning 
Våra räckesdelar är alltid varmförzinkade för bästa 
möjliga hållbarhet. Varmförzinkat stål har ett mycket 
långvarigt korrosionsskydd. I normal miljö kan man 
räkna med en livslängd på 60-80 år. Varmförzinkningen  
gör våra räcken helt underhållsfria och dess långa 
livslängd har stor positiv effekt på miljön. Produkterna 
lagerförs i varmförzinkat utförande med kort leveranstid. 

Pulverlackering
Vi erbjuder lackering i valfri RAL-kulör för att kunna  
passa just ditt ändamål. Svart är en standardfärg 
som är vanligt förekommande. Även när du väljer ett 
 pulverlackerat räcke är våra räckes delar alltid varm-
förzinkade. Det innebär att även om lackeringen 
 skadas, så rostar inte stålet. 

Rostfritt stål
Weland Ståls räcken kan också tillverkas i rostfritt stål.

Hållbar ytbehandling
Samtliga räckesdelar och detaljer är varmförzinkade enligt SS-EN ISO 1461 
som standard vilket motsvarar klass C3 i BSK07. Det ger en slät och konstant 
beläggning som är mycket tålig. Du kan även få dina räcken lackerade i valfri 
RAL-kulör eller i rostfritt utförande.

Varmförzinkat Svartlackerat RAL 9005Rostfritt stål

RAL-färger
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Lackerat Universalräcke industri Ø42 mm
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Lackerat Universalräcke industri Ø42 mm
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Universalräcke industri Ø42 mm

Universalräcke industri Ø42 mm
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Skapa kalkyl med hjälp  
av vår räckeskonfigurator
Med hjälp av vårt kalkylprogram kan du skapa färdiga offerter direkt  
på vår hemsida. Självklart kan du också vända dig direkt till oss för 
att få hjälp och konsultation kring just din räckeslösning.

welandstal.se/rackesKonfigurator/
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Våra räckesdelar och tillbehör
Räckesbågar, infästningsdetaljer och andra tillbehör som sparklister och 
kopplingar finns alltid på lager, så att du snabbt och enkelt kan få dem  
levererade till dig. Samma sak gäller för våra grindpaket. Samtliga detaljer  
är varmförzinkade vilket ger en konstant beläggning som är mycket tålig.  
Vi kan även erbjuda lackerade räcken i någon av våra standardfärger eller  
i valfri RAL-kulör. Dessutom kan vi erbjuda dig som projekterar färdiga  
cad-filer på alla detaljer. För enkelhetens skull. 

Monteringsanvisningar hittar du på vår hemsida welandstal.se

Bra att tänka på vid beställning
Räcket levereras vanligtvis som lagervara och 
anpassas enkelt av montören. Det ger dig möjlig-
het att montera utan att detaljmäta före leverans. 
Självklart kan vi även leverera räcket anpassat från 
fabrik, där varje räcke ritas upp speciellt och skick-
as till kunden för godkännande innan tillverkning. 

Nedan punkter kan vara till bra hjälp vid  
förfrågan och beställning.

•   Vad ska räcket användas till?

•   Behöver räcket vara barnsäkert eller går det bra  
 med ett industriellt räcke med enbart följare?

•   Kräver projektet någon form av grind? 

Vid våningshöjd på mer än 3 meter krävs enligt 
Boverkets byggregler en räckeshöjd på 1,1 m.  
En standard som samtliga lagerförda räcken hos 
oss självklart håller.

Hör av dig till oss om du har ytterligare frågor 
eller funderingar. 
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Beskrivning Art.nr.

1 Universalräcke industri 400x1100 mm vfz 
Universalräcke industri 500x1100 mm vfz 
Universalräcke industri 700x1100 mm vfz 
Universalräcke industri 1000x1100 mm vfz 
Universalräcke industri 1500x1100 mm vfz 
Universalräcke industri 2000x1100 mm vfz

UI0442 
UI0542 
UI0742 
UI1042 
UI1542 
UI2042

2 Universalräcke ind hörn 400x400 vfz UI4042

3 Räckesbåge rak industri max 1 m vfz *** 
Räckesbåge rak industri max 2 m vfz ***

UI0001 
UI0002

4 Räckesbåge trapp industri max 1 m vfz *** 
Räckesbåge trapp industri max 2 m vfz ***

UI0003 
UI0004

5 Grindbåge universal 600-900 mm vfz ** UG6090

6 Påkörningsskydd höjd 700 mm Ø60 mm 
Påkörningsskydd höjd 1100 mm Ø60 mm 

PS7060 
PS7160

Beskrivning Art.nr.

7 Räckesrör Ø42 mm längd 2 m vfz ** 
Räckesrör Ø27 mm längd 2,3 m vfz ** 

RR4220 
RR2723

8 Räckesstolpe flex räcke 1100x42 vfz ** WF1142

9 Rör Ø27 mm böj 90 gr. 280x280 mm zm ** RR2790

10 Räckeshörn 90 gr Ø42 vfz ** RR4290

11 Betongfundament räcken 350x240 mm BF2000

12 Boxlås aluminium   BX0001

13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz ** BX0002

14 Låsbleck grindstopp 42 mm vfz BX0004

15 Gångjärnssats rör Ø42 mm vfz GJ4200

16 Gångjärnssats rör/vägg Ø42 mm vfz ** GJ4202*  Universalräcke Industri Ø60 mm 
**  Weflexräcke

***  Beställningsvara

1

5

9

13

3

7

11

15

2

6

10

14

4

8

12

16

 **  **

 **  **

 **  **

 **

*** ***
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Beskrivning Art.nr.

17 Universalräcke barn 400x1100 mm vfz 
Universalräcke barn 500x1100 mm vfz 
Universalräcke barn 700x1100 mm vfz 
Universalräcke barn 1000x1100 mm vfz 
Universalräcke barn 1500x1100 mm vfz 
Universalräcke barn 2000x1100 mm vfz

UB0442 
UB0542 
UB0742 
UB1042 
UB1542 
UB2042

18 Universalräcke barn hörn 400x400 mm vfz UB4042

19 Räckesbåge rak barn max 1 m vfz *** 
Räckesbåge rak barn max 2 m vfz ***

UB0001 
UB0002

20 Räckesbåge trapp barn max 1 m vfz *** 
Räckesbåge trapp barn max 2 m vfz ***

UB0003 
UB0004

21 Lås fallregel kompl. rör Ø42 mm vfz GK0042

22 Koppling rör Ø42mm c/c 77 mm vfz KP4277

Beskrivning Art.nr.

23 Måsvinge koppling Ø42 mm räcke vfz MK4200

24 Skarvsats rör Ø27 mm vfz ** SK2700

25 Skarvsats rör Ø42 mm vfz ** SK4200

26 Golvfäste enkelt Ø42 mm vfz ** UG1000

27 Golvfäste dubbelt Ø42 mm vfz ** UG2000

28 Enkelfäste till L-stöd 100 mm ** UL1000

29 Dubbelfäste till L-stöd 100 mm ** UL2000

30 Markfäste enkelt Ø42 mm vfz ** UM1000

31 Markfäste dubbelt Ø42 mm vfz ** UM2000

32 Invänd. tapp räcken längd 310 mm vfz ** UT3100*  Universalräcke Industri Ø60 mm 
**  Weflexräcke

***  Beställningsvara

17

21

25

29

19

23

27

31

18

22

26

30

20

24

28

32

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

*** ***
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Beskrivning Art.nr.

33 Sparklist längd max 1m x100 mm vfz 
Sparklist längd max 2m x100 mm vfz

SL0001 
SL0002

34 Sparklist räcke 400x100 mm zm 
Sparklist räcke 500x100 mm zm 
Sparklist räcke 700x100 mm zm * 
Sparklist räcke 1000x100 mm zm * ** 
Sparklist räcke 1500x100 mm zm * ** 
Sparklist räcke 2000x100 mm zm

SL0410 
SL0510 
SL0710 
SL1010 
SL1510 
SL2010

35 Sparklist hörn utvänd. 400x400 mm zm SL4040

36 Sparklist hörn invänd. 400x400 mm zm SL4041

37 Sidofäste enkelt Ø42 mm vänster vfz ** UV1001

38 Sidofäste enkelt Ø42 mm höger vfz ** UV1002

Beskrivning Art.nr.

39 Låsbricka handl./stolpe Ø42 mm zm WF4200

40 Väggfäste räckesrör Ø27 mm vfz ** UV2700

41 Väggfäste räckesrör Ø42 mm vfz ** UV4200

42 Ställbar böj 0-90gr rör Ø27 mm vfz ** WF0027

43 Ställbar böj 0-90 gr rör Ø42 mm vfz ** WF0042

44 Invändig tapp räckesrör Ø27 mm vfz ** ZIT0027

45 Invändig tapp räckesrör Ø42 mm vfz ** ZIT0042

46 Plastlock, grå till Ø27 mm rör ** PL0027

47 Plastlock, grå till Ø42 mm rör ** PL0042

* Universalräcke Industri Ø60 mm 
** Weflexräcke

36

33

40

44

38

42

46

37

34

41

45

39

35

43

47

 **  **  **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 **

 *  **
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Räckesdelar och tillbehör Industri Ø60 mm

Beskrivning Art.nr.

48 Universalräcke industri Ø60 500x1 100 mm UI0560

49 Universalräcke industri Ø60 1 000x1 100 mm UI1060

50 Universalräcke industri Ø60 1 500x1 100 mm UI1560

51 Golvfäste enkelt Ø60 UG1060

52 Golvfäste dubbelt Ø60 UG2060

53 Väggfäste vänster Ø60 UV6001

54 Väggfäste höger Ø60 UV6002

55 Måsvingekoppling Ø60 c/c 77 MK6000

56 Räckeskoppling Ø60 c/c 77 KP6077

57 Markfäste enkelt Ø60 UM1060

58 Markfäste dubbelt Ø60 UM2060

* Universalräcke Industri Ø60 mm 
** Weflexräcke

52

56

48

54

58

50

53

57

49

55

51
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59 60

61

63

62

64

Beskrivning Art.nr.

59 Låsbricka fäste för räcke 10 st zm UL4201

60 Bultsats Ø42 M10x20 vfz, 10-pack 
Bultsats Ø60 M10x30 vfz, 10-pack

BU1201 
BU1301

61 Muttersats M10 vfz 10-pack MU1001

62 Självborrande staps 5,5x22 10-pack vfz SS5221

63 Muttersats M10 vfz 100-pack MU1010

64 Bultsats M10x20 vfz, 100-pack BU1200

Beskrivning Antal Art.nr.

1 Universalräcke indu. 700x1100 mm vfz 1 UI0742

15 Gångjärnssats rör Ø42 mm vfz 2 GJ4200

12 Boxlås aluminium 1 BX0001

13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz 1 BX0002

14 Låsbleck grindstopp Ø42 mm vfz 1 BX0004

62 Skruvsats 10st självb. 5,5x22 mm rf 2 SS5221

Grindpaket 1

Beskrivning Antal Art.nr.

5 Grindbåge universal 600-900 mm vfz 1 UG6090

15 Gångjärnssats rör Ø42 mm vfz 2 GJ4200

12 Boxlås aluminium 1 BX0001

13 Fäste boxlås rör Ø42 mm vfz 1 BX0002

14 Låsbleck grindstopp Ø42 mm vfz 1 BX0004

62 Skruvsats 10st självb. 5,5x22 mm rf 2 SS5221

Grindpaket 2

Muttrar, staps, bultar och brickor
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0321-261 60  |  info@welandstal.se  |  welandstal.se


