
UNDERHÅLLSFRIA PRODUKTER  
FÖR FASTIGHETEN

-direkt från tillverkaren
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Underhållsfria produkter för fastigheten
Samtliga produkter från Weland Utemiljö tillverkas av underhållsfritt kvalitetsmaterial vid 
vår fabrik i Alvesta.
Stommen är av pulverlackerade aluminiumprofiler och utfyllnaden mellan aluminium-
profilerna är av pulverlackerad perforerad aluminiumplåt och skivmaterial typ Formica 
Exterior. Det ger en hård och glatt yta som är lätt att göra ren från klotter och andra 
nedsmutsningar. Dessutom är färgerna UV-beständiga och håller sig fräscha i många år.
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Förråd / Miljöstationer
Vi har ett komplett sortiment produkter för en effektivare och snyggare käll-
sortering. Allt ifrån skärmväggar i moduler, som man enkelt monterar själv, 
till väderskydd och förråd med dörr. Förrådet kan med fördel även användas 
som cykelförråd. Alltsammans givetvis i underhållsfritt och lättskött aluminium.  
Bara att spola av.
Vi kan erbjuda en mängd olika färgalternativ på stativ och skivmaterial. 

Tellus 30-2
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Olika storlekar
Miljöstationerna är uppbyggda enligt ett modulsystem, 
från 6 m2 till över 100 m2. 
Miljöstationer kan tillverkas med dörr på gavel eller långsida.
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Tellus 30-4

Tellus 30-2

Tellus 30-6

Tellus 30 med inkastluckor Tellus 37-3

Pris från 59.900:-* delmonterat från
fabrik, inkl. plintar

Gäller för förråd 
2 sektioner 13 m2
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Funkis 30-4

Tellus Alpha 30-2

Takalternativ
Miljöstationerna kan tillverkas med olika 
tak för att på bästa sätt smälta in i miljön 
där de placeras. Standard är det bågfor-
made taket som är det absolut vanligaste 
alternativet. Vi kan även erbjuda plant 
”funkistak” och brutet sadeltak samt att 
alla varianter kan förberedas för belägg-
ning med sedum.

Sedumtak



Vi kan även erbjuda skärmväggar som på ett enkelt och 
snyggt sätt skärmar av containrar vid återvinningsstationer.
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Tellus 30-5

Kombinationer
Ett samlat grepp med en kombination av miljöstation och 
cykelparkeringar. Systemet är flexibelt och kan byggas 
enligt önskemål och tillgängligt utrymme.

Tellus 30-3

Nyhet! 
Nu kan vi även 
erbjuda led-belysning 
till alla våra förråd och 
cykelskydd.
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Tellus 30-5

Färgkombinationer
Kombinera fritt med våra standardfärger på stativ och skiv-
material. Färgerna presenteras på vår hemsida: 
www.welandutemiljo.se

Tellus 37-3

Pris från 18.360:-*
monterat från fabrik,  

inkl. betongplatta

Skärmväggar och väderskydd
Vi har ett komplett sortiment för snyggare avfallshantering. 
Alltifrån skärmväggar till väderskydd.

Konfigurator på webben
På vår hemsida www.welandutemiljo.se kan du enkelt 
”projektera” din miljöstation / förråd.
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Cykelparkering
Vi tillverkar alla typer av cykelparkering. Allt ifrån cykelställ till cykelskydd med tak. Produkterna tillverkas i moduler och kan 
erbjudas i en mängd olika varianter. Genomgående använder vi pulverlackerade aluminiumprofiler för minimalt underhåll. 
Profilerna kan fås med olika avslut t.ex. klot eller plastlock. Väggar i perforerad aluminium eller härdat glas.

Pris från3.250:-*inkl. betongplintar
för 5 cyklar

Cykelpump Aero
Till vår produktfamilj för cykelparkeringar har vi utvecklat en 
kompressordriven cykelpump som enkelt placeras fristående 
eller integreras i våra befintliga cykelskydd och cykelställ. Aero 
aktiveras med en knapptryckning. I likhet med vårt övriga  
sortiment tillverkas Aero i lättskött, pulverlackerad aluminium.

Förrådshus ”TELLUS” för en säkrare cykelförvaring



9

Pris från29.900:-*
inkl. betongplintar

för 9 cyklar

Dubbelsidig cykelparkering Cykelparkering med sedumtak
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Pris från4.500:-*bänkinkl. betongplintar

Rökrum
Idag ställs det allt större krav på rökfria miljöer och allt 
fler arbetsplatser inrättar speciella rökrum utomhus med 
tanke på inomhusmiljön. Vi bygger och specialanpassar 
lösningar som diskret smälter in i omgivningarna.

Väderskydd
Ovan visas ett väderskydd vid entré i kombination med 
cykelskydd och rökrum.

Utemöbler
Vi tillverkar bänkar, soffor och bord med “sitsytan” av aluminiumprofiler som har belagts med träliknande foliering. Stommen 
är av samma profiler som våra övriga produkter och kan kombineras ihop efter önskemål.

Ett litet väderskydd för kundvagnar. Vi tillverkar väderskydd 
i alla storlekar för alla ändamål.
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Restaurangstaket
Med en attraktiv uteservering får du fler gäster och ökade intäkter! Äntligen 
ett restaurangstaket av hög kvalitet som man enkelt monterar själv. Allt som behövs är 
en insexnyckel. Våra restaurangstaket tillverkas av pulverlackerade aluminiumprofiler 
vilket innebär att de inte påverkas av väder och vind. Lätta att hålla rena och enkla att 
komplettera. Begär separat broschyr!

Andra produkter för 
offentlig miljö
Vi tillverkar även andra produkter för offentlig miljö 
som informationstavlor, papperskorgar, askkoppar, 
parkeringsstaket m.m.



Weland Aluminium AB Avd. Welandutemiljö • Björntorpsvägen 2 • 342 30 Alvesta
Tel. 0472-445 00 • Fax. 0470-135 20 • E-mail: info@welandutemiljo.se

www.welandutemiljo.se

Se mer på vår hemsida www.welandutemiljo.se

* Angivna prisexempel är exkl. moms, frakt och emballage.
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