
För inom- och utomhusbruk
SPIRALTRAPPOR
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Det är något magiskt med den småländska myllan. Trots vårt karga 
landskap får frön fäste och gror. Ur jorden växer tålmodiga, envisa och 
uppfinningsrika innovatörer. Genom regn, storm och sol uthärdar vi det 
som många andra inte klarar av. Vi har samlat all vår småländska kraft 
och kompetens som behövs för att göra just Weland till något magiskt.

MED EN VILJA AV STÅL
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Vi är stolta över vårt småländska arv – att hus- 
hålla med våra resurser och att skapa en miljö 
där vi ger frön fortsatt utrymme att gro. Vi sätter 
stor prestige i att leverera förstklassiga svenska 
produkter och därmed görs alla våra investeringar 

med stor omsorg och med varsam hand.  
Vi tror på devisen att hårt arbete lönar sig och 
med en trygghet och stabilitet i grunden skapar  
vi möjligheter långt utanför de småländska  
skogarna.
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SPIRALTRAPPOR 
FÖR ALLA MILJÖER
Vi har ett brett program av spiraltrappor för både exteriöra och interiöra miljöer. Med sin flexibla utform-
ning och moderna arkitektoniska framtoning kan spiraltrappan antingen smälta in i miljön eller vara ett 
spännande blickfång. Spiraltrappan är dessutom platsbesparande då den kräver väldigt liten bottenyta.
Våra spiraltrappor kan tillverkas vänster- eller högersvängda och ha olika antal steg per varv. Trapporna är 
som standard varmförzinkade och kräver normalt inga extra bärande konstruktioner. Leveransen kommer 
i lättmonterade delar som skruvas ihop. Ingen svetsning krävs vid montaget. Med lagerförda komponen-
ter kan vi garantera korta leveranstider. 

Vi tillverkar våra produkter i Sverige med hjälp av vår miljövänliga och moderna maskinpark. Tillsam-
mans med vår kunniga personal utvecklar och designar vi spiraltrappor med högt ställda kvalitetsmål.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av våra 
erfarna säljare.
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Våra spiraltrappor består av olika delar som tillsammans bildar en anpassad lösning 
för dina behov. Låt dig inspireras och hör gärna av dig till oss för mer information och 
vägledning. Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se

DEL FÖR DEL
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RÄCKEN
Weland har ett flertal räckestyper till spiraltrappor. Valet av räcke görs främst på var 
trappan ska placeras och om barn kommer vistas där spiraltrappan ska finnas. Bygel, nät, 
rundstång, glas och plåt är alla barnsäkra räcken med en maximal öppning på 100 mm.
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1. Standard

2. Bygel

3. Rundstång

4. Följare

5. Plåt

6. Nät

7. Glas
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Vanligtvis tillverkas våra handledare av industriellt rostfritt stål i borstat obehandlat  
utförande i diameter ø 42 mm. Vi erbjuder även ett brett utbud av handledare i trä  
då med diameter ø 50 mm. En trähandledare används främst som extra handledare.  
Vi kan även utrusta våra spiraltrappor med innerhandledare på centrumröret.

HANDLEDARE

1. Rostfritt 

2. Lackerat 

3. Ask  

4. Björk  

5. Bok 

6. Ek
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Welands trappsteg tillverkas oftast i gallerdurk eller tårplåt i varmförzinkat utförande men 
kan även tillverkas i en mängd andra olika utföranden. Valet baseras på trappans placering 
samt tycke och smak. Kontakta oss gärna för mer information om alternativa utföranden.

TRAPPSTEG & PLANER
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1. Gallerdurk

2. Tårplåt

3. Håldurk

4. Gråbetong

5. Terrazzobetong

6. Ask

7. Björk

8. Bok

9. Ek

10. Plåtlåda för klinkers (ex.)

11. Plåt för matta (ex.)
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KVARTS

För att hindra obehöriga från att ta sig upp i trappan erbjuder vi tillbehör 
som skyddsburar och grindar. Skyddsburarna tillverkas som standard  
i gallerdurk och finns i flera varianter och höjder.

SKYDDSBUR & GRIND

RUND

Skyddsbur som följer delar av trappstommen. 
Höjden är 2 250 mm.

Skyddsbur runt hela spiraltrappan.
Tillverkas i höjd 2 245 och 4 000 mm.

TRAPPBEKLÄDNAD

Skyddsbur av exempelvis perforerad plåt. 
Tillverkas i valfri höjd.

GRIND

Grind kan monteras vid trappans  
början eller slut.
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TILLVAL
För att öka tillgängligheten och säkerheten i trappan kan våra spiraltrappor utrustas med 
flertalet tillval såsom extra handledare, innerhandledare, kontrastmarkering och valvräcke.
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Placeras på valfri höjd under ordinare handledare. 
Kan även förlängas med 300 mm vid trappans början 
och slut.

Placeras på första steg i varje trapplöp samt framkant på 
planer. Utförande skiljer sig beroende på stegtyp.

EXTRA HANDLEDARE

Ger ökad säkerhet när exempelvis två personer möts.
Placeras på centrumröret.

Tillverkas i flertalet olika varianter.
Standardhöjd 1 100 mm.

VALVRÄCKE

KONTRASTMARKERING

INNERHANDLEDARE
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PROJEKTERING
Weland spiraltrappor består av fyra huvudkomponenter – räcke, handledare, trappsteg och planer.  
Alla komponenter går att få i en mängd olika varianter för att passa just er miljö. Flertalet av våra  
ingående komponenter är dessutom standardiserade och finns på lager vilket bidrar till snabba  
leveranser. Vi tillverkar även kundanpassade spiraltrappor på beställning.  Här har vi samlat  
information som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

•  Vad ska trappan användas till?

•  Var ska trappan placeras?

•  Vilken typ av räcke är aktuellt?  
Finns barnsäkerhetskrav? 

•  Vilken typ av plan och steg är aktuellt? 

•  Vilken är trappans radie? 

•  Vilken typ av ytbehandling krävs? 

•  Vad behöver spiraltrappan extrautrustas med?  
Exempelvis skyddsbur, grind mm.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Presentera var eventuella väggar, dörrar och  
fönster är placerade. 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav. 

•  Ange dimensioner för eventuella valvöppningar. 

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning 
och råd vid projektering. Vid beställning ritas varje spiral-
trappa upp speciellt och ritningen skickas till kunden för 
godkännande före tillverkning. 

Hör av er till oss för vidare information.
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DET ÄR VÅR PERSONAL
SOM GÖR SKILLNADEN
Med stort fokus på hållbarhet och engagemang har vi skapat en gemenskap. Vi tror på  
något så speciellt som det lilla företagets familjära känsla. Det vi i dagligt tal kallar för  
Welandandan. Det är inte produkterna och maskinerna som är Weland. Det är människorna. 
De anställda som varje dag går till jobbet, kavlar upp ärmarna för att skapa det som borde 
vara omöjligt. Tålmodiga, envisa och uppfinningsrika. 
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Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 StockholmReturadress: Weland AB, Box 503, 333 28 Smålandsstenar

0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se
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