
Gallermöbler
Rastmöbler och soffor
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Rastmöbler

Rastmöbler som tål det mesta

Gallermöbler framtagna speciellt för miljöer där de 
utsätts för hårdhänt behandling. Möblerna sitter 
ihop i en enhet och kan förankras i marken.

Weland rastmöbler tillverkas av galler i varmför-
zinkat stål. Till parkeringsplatser, vid kiosker, gatu-
kök, rastplatser, restauranger, campingplatser, bad-
platser, skidanläggningar m.m. Överallt där du vill 
sitta ned och pausa en stund.

Mått: Längd x Höjd x Bredd = 1920 x 856 x 1300 mm 
Vikt: 71,5 kg 
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•	 Kan	stå	ute	året	runt,	utan	att	ta	skada

•	 Kan	förankras	i	marken

•	 Du	slipper	arbetet	med	att	ta	in	och	lagra	på	vintern

•	 Bästa	tänkbara	ytbehandling

•	 Oömma	och	ointressanta	för	vandalism

•	 Släpper	igenom	regn,	suger	inte	åt	sig	och	blir			
	 snabbt	torra

•	 Möblerna	är	stabila	och	bekväma	att	sitta	på
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Gallersoffor
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•	 Kan	stå	ute	året	runt,	utan	att	ta	skada

•	 Kan	förankras	i	marken

•	 Du	slipper	arbetet	med	att	ta	in	och	lagra	på	vintern

•	 Bästa	tänkbara	ytbehandling

•	 Oömma	och	ointressanta	för	vandalism

•	 Släpper	igenom	regn,	suger	inte	åt	sig	och	blir	snabbt	torra

•	 Möblerna	är	stabila	och	bekväma	att	sitta	på

Gallersoffor för extra tuffa miljöer

Weland gallersoffor tillverkas av galler i varmförzinkat stål. 
Robust, men och “tufft” utförande för användning både utom-
hus och inomhus. 

Lämplig för offentlig miljö, som t.ex. gator och torg, parker, 
golfbanor, rastplatser, campingplatser, badplatser, m.m. eller 
för privat bruk.

Sofforna kan förankras i marken så de stannar kvar där de är 
tänkta att vara.

Mått: Längd x Höjd x Bredd = 1594 x 820 x 763 mm 
Vikt: 46,1 kg 



6 www.weland.se  |  0371-344 00

Rastmöbler med sittyta av aluminiumprofiler

Vårt dotterbolag Weland Utemiljö har en serie möbler med sittyta av strängpressad 
aluminium som belagts medträliknande foliering. Möblerna är underhållsfria och 
kan stå ute året runt.

Rastmöbler finns i två versioner - en som är flyttbar med underrede av stål och en 
som monteras fast mot plintar.
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Bekväm soffa - fast montage mot plint

Weland Utemiljös soffor som tillverkas helt och håller av aluminium lämpar sig 
i miljöer som inte är extremt utsatta för slitage t.ex. bostadsområden, lekplatser, 
golfbanor, buss- och tågterminaler parker etc.

Beläggningen på aluminiumprofilerna gör det enkelt att få bort smuts och klotter.

Se mer om produkterna på www.welandutemiljo.se
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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  |  Vattenstråleskärning  | 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

Weland AB  |  Box 503  |  SE-333 28 Smålandsstenar

Telefon: 0371-344 00  |  Fax: 0371-344 78

E-post: info@weland.se  |  Hemsida: www.weland.se

Returadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


