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FÖRRÅD/
MILJÖHUS

WELAND UTEMILJÖ 
KATALOG 2018

Våra produkter står emot alla sorters väder. 
Snälla sommarregn såväl som höstens värsta 
stormar. Skyfall, snöfall, frost, is, vind och 
vatten. De står starka genom år och årstider. 
Underhållsfria och utan att kräva extra tid, re-
surser och pengar. 

Vi trivs bra tillsammans, kombinera oss gärna. 
Vi är självständigt tillverkade i Småland. Vårt 
erbjudande håller 365 dagar om året. 

WELAND
365



365

Med oss blir det inbjudande att sortera och förvara. Oavsett årstid. Vi är 
en produktfamilj av underhållsfria och praktiska förråd/miljöhus för en 
smidigare vardag. Där avfall kan sorteras och cyklar parkeras smart. Vi 
står starkt genom åren och tål slit och släng, utan att påverkas av årets 
alla väderväxlingar.    

Vi ser till att saker hamnar på sin rätta plats i såväl stadskärnor, på lands-
bygden och i bostadsområden. Vi smälter in i vår miljö och kan anpassas 
efter behov. Vi är enkla att montera och står lika bra på betongplintar 
som fastgjutna i en betongplatta.

VI SKAPAR EN 
BÄTTRE MILJÖ 
ÅRET OM.

FÖRRÅD/MILJÖHUS
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TELLUS 30/37
Förråd/miljöhus

Tellus 30 och 37 är �exibla förrådslösningar, med cc-djup på
3 respektive 3,75 meter mellan stolparna. De kan erhållas i 
storlekar från 6 till 50 kvm och fungerar bra som miljöstation, 
förråd eller cykelförvaring. Systemet kan enkelt kombineras 
utifrån egna behov och förutsättningar, exempelvis kan en 
modul användas för källsortering och en annan för att 
parkera cyklarna. 

Praktiskt, underhållsfritt och enkelt att montera, se mer på 
sidorna 34-37. 

MÅTT

Tellus 30/37
Längd 2140 mm/modul
Djup 3716 / 4562mm
Höjd 2510 / 2530 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Dörr
LED-belysning
Hjulhållare
Rambo låsbåge
Sedumtak
Glas
Avfallsinkast

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se
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Tellus 30

Tellus 30/37 byggbarhet

3716 4780

2510

Tellus 37

4562

2530

4780

På vår hemsida kan du rita upp din egen modell av 
Tellus 30 eller 37, www.welandutemiljo.se 
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TELLUS FUNKIS 30/37

Tellus Funkis 30/37 är en modern förrådslösning med pulpettak 
som passar i såväl nyare kvarter som be�ntliga bebyggelser. 

Tellus är en förrådslösning som lämpar sig väl som både 
miljöstation, cykelgarage eller som ett vanligt förråd. Tellus 
byggs i storlekar från 6 kvm och upp till 50 kvm. Tellus Funkis 
30/37 kan kombineras så att exempelvis en modul används för 
källsortering medan en annan blir cykelförråd och en tredje 
redskapsskjul. 

Praktiskt, underhållsfritt och enkelt att montera, se mer på 
sidorna 34-37. 

Förråd/miljöhus

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

MÅTT

Tellus Funkis 30/37
Längd 2140 mm/modul
Djup 3702 / 4413 mm
Höjd 2660 / 2644 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Dörr
LED-belysning
Hjulhållare 
Rambo låsbåge
Sedumtak
Glas
Avfallsinkast

4413 4780

2644

På vår hemsida kan du rita upp din egen modell av 
Tellus Funkis 30 eller 37, www.welandutemiljo.se 

----•••• 
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TELLUS ALPHA 30/37

Tellus Alpha 30/37 är ett underhållsfritt förråd med sadeltak. 
Det kan beläggas med tegelpro�l alternativt med sedum. 
Förrådet är 3/3,75 m brett, och utformat i samma �exibla 
system som övriga produkter i Tellus-familjen. Det kan växa 
från 6 kvm till 50 kvm och anpassas med mellanväggar helt 
efter dina behov.

Väggarna kan fyllas med högtryckslaminat samt perforerad 
aluminiumplåt men fungerar även med härdat glas. 

Praktiskt, underhållsfritt och enkelt att montera, se mer på 
sidorna 34-37. 

Förråd/miljöhus

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

MÅTT

Tellus Alpha 30/37
Längd 2140 mm/modul
Djup 3655 / 4399 mm
Höjd 2877 / 2984 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Dörr
LED-belysning
Hjulhållare
Rambo låsbåge
Sedumtak
Glas
Avfallsinkast

4399

2984

5037

I::::::::::::::::::::::::: I 
•••• 
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TELLUS DUO
Förråd/miljöhus/cykelgarage

Tellus Duo Miljö är det största förrådet i Weland Utemiljös 
sortiment, 50-100 kvm. Det är stabilt konstruerat i underhållsfritt 
material, och rymmer mycket. Fungerar som cykelgarage såväl 
som miljöhus eller kallförråd. 

Förrådet kan utformas med bågformat tak eller få en mer funki-
sinspirerad form. I likhet med övriga hus i Tellus-familjen byggs 
det i moduler och kan enkelt anpassas efter dina behov. 

Enkelt att montera, se mer på sidorna 34-37. 

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

MÅTT

Längd 2140 mm/modul
Djup 7114 mm
Höjd 3036 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Dörr
LED-belysning
Hjulhållare
Rambo låsbåge
Sedumtak
Glas
Avfallsinkast

7114

3036

9060
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THEBE

Det är inte alltid man har plats eller behov av ett helt miljöhus. Då är 
vårt väderskydd Thebe ett bra alternativ. Thebe ger regn och vind-
skydd utan att bli för stort och skrymmande. Den enkla och prydliga 
designen döljer också kärlen vilket ger en trevligare omgivning.

Thebe levereras färdigmonterad på en betongplatta men kan också 
levereras som byggsats för montage på betongplintar.

Konstruktionen är i ett underhållsfritt utförande med en stomme i 
pulverlackerat aluminium. Väggarna fylls med perforerad aluminium-
plåt. I standardutförande är taket i kanalplast men kan även förses 
med sedum om så önskas.

Väderskydd

MÅTT

Längd 2200 mm 
Djup 865 mm
Höjd 2062 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Sedumtak

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se
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MÅTT

Längd 1700 mm 
Djup 865 mm
Höjd 1300 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Laminatskivor
Se kulörer på sidan 15

CARME

Avskärmning Carme skapar en snygg och estetisk avskärmning för 
sopkärl. Den enkla och prydliga designen döljer kärlen vilket ger en 
trevligare omgivning. Svart plastlock som avslutning på stolparna.

Skärmväggarna är av underhållsfri konstruktion med stativ av pulver-
lackerade aluminiumpro�ler. Vi kan erbjuda en mängd olika färgalter-
nativ på stativet. Väggarna fylls med perforerad aluminiumplåt eller 
perstorpslaminat.

Avskärmning

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

1700 

0 0 
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Vi sätter alltid färg på tillvaron och sticker ut eller smälter in i vilka  
miljöer som helst. Som förråd och miljöhus kan vi levereras i lackerad 
aluminium med väggar av högtryckslaminat i olika kulörer. Vi �nns till-
gängliga i standardkulörer och i ännu �er kulörer om du vill anpassa oss 
till färgskalan i kringliggande miljö. 

Tänk på kulörerna inte är en exakt återgivning och därför kan se annor- 
lunda ut på aluminium eller på laminatskiva. För vidare färginforma-
tion vad gäller laminatskivor besök formica.com och sök vidare på Vivix  
alternativt slå direkt in vald färgkod, ex F0187.

VI SMÄLTER  
IN ELLER  
STICKER UT.

FÄRGER
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STANDARDKULÖRER LAMINATSKIVOR

STANDARDKULÖRER ALUMINIUM

K4168 
Campanula   

F7927 
Folkestone 

F7940 
Spectrum Yellow 

F7967 
Hunter Green 

F0949 
White

F7969 
Navy Blue

F1192 
Porcelana   

F1238 
Carnaval

F2302 
Doeskin 

F2833 
Sandstone 

F5493 
Arctic Blue 

F5494 
Aquamarine   

F6901 
Vibrant Green 

F7846 
Grotto   

F7851 
Spectrum Blue 

F7853 
Ocean Grey 

F7858 
Pumice

F2001 
Baikal   

K4161 
Terracotta 

F5347  
Maui   

F8751 
Mojave   

F3007 
Pale Olive 

F0187 
Kashmir 

F1535 
Tornado

F0903 
Café  

F1998
Oslo 

F2005 
Paprika 

F2010 
Malibu 

F2288 
Peach 

F7912 
Storm

F7884 
China Blue 

F2966 
Opal 

F1532 
Eldorado 

F0901 
Gobi 

F1531 
Irish Cream 

F1040 
Alpino 

TILLVALSKULÖRER LAMINATSKIVOR

Svart RAL 9005 
Glans 30 

Grön RAL 6009 Grå RAL 7024 
 

Brun RAL 6008
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Vi är en produktsamling som står lika stabilt för oss själva som tillsammans 
med andra. Vi skapar trygga parkeringsplatser, avskilda uteserveringar, 
renare miljöer och säkra informationsytor.

VI STÅR TRYGGT 
OCH HÅLLER 
RENT.

TILLBEHÖR
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PARKERING/STAKET
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CARPO
Parkeringsstaket

Carpo är ett underhållsfritt och lättmonterat parkerings-
staket som trivs bra i de �esta miljöer. Ett kostnadseffektivt 
alternativ i jämförelse med trä. Stativpro�len kan förses med 
re�ex för att göra det lättare att parkera i mörker och skymning.
Betongplintar ingår.

MÅTT

Längd 3105 mm
Djup 105 mm
Höjd 605 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

Längd max 3105

605

105

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

. 

: t-1 --,11 
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GLASADE STAKET
Glasade staket

Staket med 8 mm härdat glas för ett exklusivare utseende. De 
glasade sektionerna levereras färdigmonterade som enkelt fästs 
till stolparna.

Konstruktionen är i ett underhållsfritt utförande med en stomme i 
pulverlackerat aluminium.

Vårt glasstaket monterar du enkelt själv, allt som behövs är en in-
sexnyckel. Välj mellan ett fast monterat staket som står ute året runt 
eller ett monterbart staket som du enkelt tar ner själv om du önskar.
Begär separat broschyr.

MÅTT

Längd 1000/2000 mm
Höjd 900/1400 mm

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Stativavslut kula

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

2000 
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MÅTT

Längd 422 mm
Djup 264 mm
Höjd 540 mm

VIKT

8,7 kg

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

TILLVAL

Inkastreducerare
Lock
Stativ med plint

HEDE

Hede är en papperskorg i pulverlackerad aluminium, anpassad 
för offentliga miljöer. Den är låsbar med tömning nedåt och 
rymmer cirka 35 liter. Hede kan antingen monteras på väggen 
eller på ett fristående stativ med betongplint. 

Papperskorg

400

540

260

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

. . 
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FYRE
Askkopp

Fyre är tillverkad i pulverlackerad aluminium, med galler 
i rostfritt stål. Försedd med inre behållare som förenklar 
tömning. Kan monteras på vägg eller på stolpe. 
Finns endast i svart.

MÅTT

Bredd 110 mm
Höjd 110 mm
Djup 270 mm

VIKT

1,5 kg

KULÖR & MATERIAL

Svartlackerad aluminium
Svart RAL 9005

TILLVAL

Regnskärm

110

270

110

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

II 
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INFORMATIONSBÄRARE
Informationstavla/informationsskåp

Underhållsfri informationsbärare med ram och baksida i naturano-
diserad aluminium. Finns för montage på vägg eller med stolpar. 
Frontglaset består av UV-beständig polycarbonat och har en smidig 
och säker låsfunktion med nyckel. Informationsbäraren rymmer 
exponering på totalt 990 x 970 mm (3 st A3 på bredden och 2 st A3 
på höjden). Kan levereras med led-belysning.
 

KULÖR & MATERIAL

Lackerad aluminium
Se kulörer på sidan 15

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

• 

• 
• 1210 • 
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VI HAMNAR 
STÄNDIGT I 
BLÅSVÄDER.
Vi är en samling underhållsfria möbler i varmförzinkat stål och aluminium. 
Vi är robusta och tuffa på samma gång. Vi trivs bäst utomhus. Till exempel 
på gator och torg, på golfbanor och campingplatser. Vi står stabilt och 
håller länge. I alla väder. Vi är sociala och inbjudande. Testa oss gärna. 

MÖBLER 365
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BORE

Bore är ett stabilt bänkbord anpassat för rastplatser och 
uteserveringar. En robust möbel tillverkad i underhållsfri 
aluminium, med stativ i varmförzinkat stål. En praktisk 
produkt som inte kräver något underhåll. Levereras 
färdigmonterad.

Rastmöbel i aluminium

MÅTT

Längd 1500 mm
Djup 1920 mm
Höjd 819 mm
Sitthöjd 454 mm

VIKT

44 kg

KULÖR & MATERIAL

Aluminium och 
varmförzinkat stål

Bänk/bordpro�ler av 
aluminium med slitstarkt 
dekortryck (rödbok)

1920

454

819

1500

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

:\:I:/~: 
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MÅTT 

Egil / Beda / Brage

Längd 
1500 / 1705 / 1498 mm

Djup 
865 / 583 / 375 mm

Höjd 
755 / 939 / 306 mm
    
VIKT 

Egil / Beda / Brage
22 / 48 / 22 kg

KULÖR & MATERIAL

Aluminium
Se kulörer på sidan 15

Bänk/bordpro�ler av 
aluminium med slitstarkt 
dekortryck (rödbok)

MER INFORMATION

www.welandutemiljo.se

EGIL / BEDA / BRAGE
Rastmöbler i aluminium

EGIL - bord 
Egil är ett underhållsfritt aluminiumbord som står stabilt på 
offentliga ytor och uteplatser. 

BEDA - bänk med ryggstöd 
Beda aluminiumbänk är en helt underhållsfri möbel som trivs på 
golfbanor och i parker. Bänken kan fås med eller utan armstöd. 

BRAGE - bänk utan ryggstöd 
Brage är en aluminiumbänk som antingen kan monteras på 
stativ, eller monteras på en vägg.

Samtliga produkter är stabila, praktiska och lätta att montera. 
Förankring se sidan 50-53.

1705

939

583

1498 375

306

755

1500 865 . . 

:111. 
. . . . 

: I I ? 



34

365, . 

• 

' l \ 



35

365



36



3737

INSTALLATION.
Vi står stadigt i alla fundament. När regnet faller, snön virvlar och  
vinden viner står vi kvar. Vi är pålitliga i ur och skur, i vått och torrt.
Men det gäller att du förankrar oss rätt från början.
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www.welandutemiljo.se

Det är enkelt att hantera och montera våra  produkter men det är viktigt  
att de förankras på rätt sätt, enligt instruktionen som följer med leveransen. 
Korrekt monterade produkter står stabilt, säkert och tryggt, genom år och 
årstider.

Våra produkter kan anpassas för �era olika markinstallationer, montering  
på 500 mm plint eller fotplatta. Kontakta gärna oss för att få råd om vad  
som är bäst för din produkt – och dina behov. Självklart kan vi även assistera 
dig med den praktiska installationen. 

Betongplatta

Plint

Fotplatta

INSTALLATION, 
FUNDAMENT 
OCH FÖRANKRING

Nu kan vi även erbjuda 
led-belysning till alla våra 
förråd och cykelskydd.

LED
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JAG TAR 
ANSVAR
HELA ÅRET.
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VI ÄR HÅLLBARA, 
FÖR DIG OCH FÖR 
MILJÖN.
Vi tar vårt ansvar. För våra kunder och för vår 
miljö. Vi är en pålitlig partner i långsiktiga 
samarbeten och vår styrka är att alltid 
leverera rätt produkter, i rätt tid, till rätt pris. 

Våra produkter är underhållsfria och helt 
återvinningsbara. Tillverkade i egen fabrik, 
med småländsk viljekraft och stor lyhördhet. 
Vi ser miljöarbetet som en naturlig del av vår 
produktion, genom att vi ständigt arbetar 

för att utveckla våra processer för effektivare 
material- och energiåtervinning – och hållbar 
utveckling för framtiden. 

Vi följer utvecklingen och uppdaterar vår 
produktion med den senaste tekniken. För 
att inte bara uppfylla krav och förväntningar, 
utan även överträffa dem. 365 dagar om året. 

Vi är godkända CE-leverantörer enligt EN 1090.

www.welandutemiljo.se
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Vi är en komplett leverantör med hög kunskap 
och stor �exibilitet. Vårt erbjudande är �exibelt 
och kan alltid anpassas efter dina önskemål. 

All vår produktion sker i egen regi i Småland, 
med egna konstruktörer och statiker. Du får 
underhållsfria produkter direkt från tillverk-
ningen, utan mellanhänder. Genom att �nnas 
med genom hela processen kan vi säkerställa 
kvalitet och du kan alltid få direkt svar på dina 
frågor om våra produkter. 

Vi tillverkar produkter som står stabilt, 
365 dagar om året. 

www.welandutemiljo.se

VI ÄR 
TILLVERKADE 
I EGET HUS. 
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Weland Aluminium AB  /  Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta

0472-445 00  /  info@welandutemiljo.se  /  www.welandutemiljo.se

Returadress: Weland Aluminium AB, Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta

Adresskälla: PAR

VI HAMNAR 
STÄNDIGT I 
BLÅSVÄDER

Vårt erbjudande står starkt genom år och årstider, väder och vind. 365 
dagar om året. Vårt utbud omfattar underhållsfria produkter för varierande 
utemiljöer, som är praktiska och enkla att montera. 
Vi är en del av Weland, med egen produktion och tillverkning i Småland. 

www.welandutemiljo.se

B pp Sverlge, Port Pay~ 




