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Utöka golvyta med entresol
Weland har ett brett program av entresol för skiftande användningsområden.  
Produkten är flexibel och lättmonterad. Entresolen är uppbyggd med standard- 
komponenter och det gör att vi kan leverera på kort tid.

Entresol är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att utöka golvytan i lokalen.  
Om takhöjden är tillräckligt stor kan man i alla typer av verksamheter få nya  
stora golvytor för lagring eller produktion med extra våningsplan i lokalen.

Entresol

Vi hjälper dig
Vi tillverkar entresol på beställning efter dina förutsättningar. 

Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning 
och projektering av entresol.
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Entresol med grindar  
för att underlätta lyft.

Var ska du utöka din golvyta?
Med Welands entresol kan du bygga ett extra våningsplan för att utnyttja hela lokalens  
volym och utöka golvytan på ett effektivt sätt i din befintliga lokal. Weland tillverkar entresol för  
industri- och offentliga miljöer som klarar både inom- och utomhus bruk.

Weland entresol för industrimiljöer och offentliga 
lokaler kan du kombinera och utforma till det du 
behöver. 

Entresolplan för industri och utomhusmiljö till-
verkas oftast med gallerdurk och sektionsräcke 
med följare. Denna typ av entresol lämpar sig till 
industri- och lagerlokaler, fläktanläggningar, etc.

Entresol för lokaler, offentliga miljöer och som är 
inomhus kan du använda olika material. I dessa 
miljöer kan du kombinera material som trä, glas 
och stål. Entresolen lämpar sig till kontor, butiks-
lokaler, lagerutrymmen m.m.

Räckessystem, trappor och lastgrindar är genom-
tänkta och beprövade produkter som Weland  
använder till entresolen. Olika alternativ till golv-
beläggning gör Weland entresol till ett av markna-
dens mest flexibla entresolplan.

Alla komponenter till Weland entresol är som  
standard varmförzinkade vilket gör att de kan  
användas både inom- och utomhus.
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Enkelt att montera
Welands entresol byggs som en fribärande stomme 
av vår egentillverkade och lätta sigmabalk. Hela 
konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen. 
Genomtänkta beslag och förstansade hål i de kall-
formade sigmaprofilerna ger ett snabbt och enkelt 
montage på stommen.

Hela montaget utförs utan svetsning.
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Entresol är uppbyggda av
Entresol är uppbyggda av standardkomponenter 
och det gör att vi kan leverera på kort tid. 

Sigmabalk
Sigmabalken är grunden till bjälklaget. Sigmabalken  
har låg vikt och en hög hållfasthet. Balkarna finns i 
3 olika höjder.

Balkarna har stansade hål som är anpassade till 
våra montagebeslag och räckessystem. Det innebär 
att montaget går snabbt och enkelt, helt utan svets-
ning. Sigmabalken är så lätt att det ofta inte behövs 
lyfthjälp.

Golvbeläggning
Beroende på användningsområde och säkerhets-
krav är gallerdurk, lättdurk och golvspån de  
vanligaste alternativen som golvbeläggning.

Gallerdurk finns i olika utföranden, maskvidder 
och dimensioner beroende på dina önskemål.

Lättdurk är ett helt tätt stålgolv. Lättdurk har god 
halksäkerhet och låg egenvikt. Eftersom durken är 
tät kan man ljudisolera i eller under durken.

Golvspånskiva med direktlaminerad yta ger ett slit-
starkt och lättstädat golv.

Räcke
Räcket till entresolen finns i flera utföranden. Vilket  
räcke du behöver är beroende av krav på barnsäker- 
het, dina krav och i vilken miljö entresolen ska  
byggas.

Sektionsräcke följare och sparklist är ett enklare 
utförande. Främst framtaget till industrimiljöer. 
Räcket är inte barnsäkert.

Sektionsräcke rundstång tillverkas med rundstänger  
som räckesfyllning. Sektionsräcket rundstång är 
barnsäkert, dvs. inga öppningar i räcket är större 
än 100 mm.

Fyllningar av andra slag som glas, perforerad  
plåt eller krenelerat nät går även att tillverka på 
beställning.

Trappor
Vår erfarenhet att tillverka spiraltrappor- och raka 
trappor garanterar bästa möjliga tillgänglighet,  
säkerhet och bekvämlighet till entresol.

Trappor till industrimiljö tillverkas med halksäkra 
steg av gallerdurk eller tårplåt. För offentliga miljöer  
har vi trappsteg i andra material som trä, betong m.m.

Trappans räcke kan även tillverkas så räcket 
matchar entresolräcket.
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Projektering
Vi hjälper gärna till vid frågor angående dimensionering, uppritning och projektering av entresol.  
Här har vi samlat information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.  
Om vi får ett komplett underlag kommer vi kunna ge dig en snabb offert.

Att tänka på vid projektering
Det underlättar om du som kund kan tillhandahålla 
en enklare skiss med mått och dimensioner som 
beskriver önskat utförande. Skissen på entresolen 
bör innehålla var kan stödben placeras, vilka sidor 
kräver räcke och om det behövs en grind vid lyft till 
entresolen. Eventuell punktlast måste anges,  
t.ex. tunga objekt på stödben vilket ger en hög  
belastning på liten yta.

•  Vad ska entresolen dimensioneras för?  
Gångtrafik, lageryta, kontor m.m.

•  I vilken miljö ska entresolen placeras?  
Inomhus eller utomhus? 

• Är entresolen fristående? 

•  Vilka sidor ansluter mot vägg? Kan entresolen 
stagas till vägg?

•  Var kan eventuella krysstag placeras? 

•  Höjdmått till överkant av entresol?

•  Höjdmått underkant till entresol?

•  Vilken typ av golv? Golvspånskiva, gallerdurk  
eller lättdurk.

•  Vilken typ av räcke? Det finns flera räcken att 
välja mellan. Sektionsräcket finns med olika 
räckesfyllningar att tillgå: Rundstång, följare,  
plåt, nät och glas.

•  Behövs det grind för att kunna lyfta upp något  
till entresolen? Vi har lösningar även för det.

•  Önskas det trappa upp till entresolen?  
Spiraltrappa eller rak trappa?

Tänka på innan beställning
Stämmer dimensionerna som entresolen ska  
användas till, höjd, bredd och längd? 

Överensstämmer belastningsutförandet på  
entresolen med vad entresolen ska användas till?

Skulle det finnas några obesvarade frågor,  
eller om du vill ha stöd och rådgivning under  
projekteringen och beställningen är du alltid  
välkommen att kontakta oss. 
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Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

Gallerdurksprodukter
Gallerdurk  |  Handikappramper  |  Fästdetaljer
Ingjutningsramar  |  Lättdurk, slitsdurk  |  Trappsteg och planer

Trappor och räcken
Spiraltrappor för utrymning och industri
Spiraltrappor för villa och kontor inomhusbruk
Raka trappor  |  Specialtrappor  |  Räcken

Entresol och gångbryggor
Entresolplan  |  Gångbryggor

Laserskärning och plåtbearbetning
Laserskärning i plåt och rör  |  JUMBO rörlaserskärning
Gas-/ Plasmaskärning  |  Vattenskärning  |  Stansning,
nibbling och panelbockning  |  Bockning  |  Borstgradning och
slipning  |  Skärande bearbetning  |  Robotsvetsning m.m.

Övriga produkter
Fasadstegar  |  Gallermöbler  |  Märkbrickspress
Sträckmetall  |  Kallformade sigmabalkar  |  Ytbehandling
Pallställ  |  Grenställ  |  Utdragsenheter

Welands omfattande produktprogram

Se mer på www.weland.se

Telefon: 0371-344 00  
E-post: info@weland.se  |  Hemsida: www.weland.se

Weland AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


