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Vår historia börjar i de småländska skogarna i en liten smidesverkstad på  
35 kvm. En vingmutter blir till och det är början på vår resa genom tiden.  

Med en uppfinningsrikedom, tålmodighet och en småländsk envishet växer vi 
och med fokus på hållbarhet och engagemang skapas den företagskultur vi 

fortfarande lever efter. Det här är vår historia men tillika det som ligger  
till grund för vår fortsatta framtid.

WELAND VISAR VÄGEN



4 5

Vi är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka trappor, 
handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. Vi är även en 
av Sveriges största aktörer inom plåtbearbetning. 

INNOVATION  
OCH PRODUKTION

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög 
servicenivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark löpande för en 
garanterat hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör 
oss till en pålitlig leverantör och samarbetspartner

Vår produktion och vårt huvudkontor finns i Smålandsstenar - så har det varit 
sedan starten 1947.
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ENTRESOL  
- UTNYTTJA YTAN TILL MAX
Vi bygger vår entresol som en fribärande stomme på den egentillverkade och lätta  
sigmabalken. Hela konstruktionen skruvas ihop på montageplatsen och de genomtänkta 
beslagen och förstansade hålen i profilerna gör montaget både snabbt och enkelt.

Du kan komplettera och anpassa entresolen med räckessystem, trappor och lastgrindar 
från vår egen tillverkning. Det i kombination med ett antal olika alternativ till golvbelägg-
ning gör vår entresol till marknadens mest flexibla. För att entresolen ska kunna placeras 
både inom- och utomhus är samtliga komponenter som standard varmförzinkande.

Om du söker djupare teknisk information kan du antingen gå in på vår hemsida  
weland.se eller kontakta någon av våra säljare. 
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GOLV
Golvbeläggningen kan utföras på olika sätt och med olika material beroende på användnings-
område och säkerhetskrav. Därför finns det tre olika modeller att välja mellan. Gallerdurken, 
som är ett av alternativen, finns i en rad olika utföranden, maskvidder och dimensioner.  
Golvspånskivan ger ett slitstarkt och lättstädat golv medan lättdurken är det bästa alternativet 
om man söker ett stålgolv som är helt tätt.

Gallerdurk Golvspånskiva Lättdurk
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Du kan välja mellan ett antal olika typer av sektionsräcken till din entresol. 
Valet styrs av krav på bland annat barnsäkerhet och i vilken miljö som 
entresolen ska placeras i.

RÄCKEN

Rundstång

Plåt

Följare

Nät Glas
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TILLVAL
Vi är en av landets största leverantörer av spiraltrappor och raka trappor. 
Genom åren har vi samlat på oss djup kunskap och erfarenhet så att vi kan 
utveckla lösningar för säker och bekväm tillgänglighet till entresolplanen.  
Vill du addera ytterligare säkerhet erbjuder vi både grindar och vippgrindar. 

Spiraltrappa

Grind

Rak trappa

Vippgrind

Se video på  
vippgrindens  
funktion
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PROJEKTERING
För att göra vårt samarbete enkelt och effektivt är det bra om vi får en skiss med mått 
och dimensioner från dig. Skissen bör innehålla var stödbenen kan placeras, vilka sidor 
som kräver räcke och om det exempelvis behövs en grind. Viktigt är att eventuell punkt-
last alltid måste anges. Självklart hjälper vi gärna till med svaren på dina frågor oavsett 
om det handlar om dimensionering, uppritning och projektering av entresol. Nedan 
hittar du punktvis information som du kan ha nytta av vid förfrågan och beställning.

ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

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

•  Kommer handtruck att användas?

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

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

•  Var kan eventuella krysstag placeras? 

•  Höjdmått till antingen underkant eller överkant 
på entresol? 

•  Behövs det grind eller vippgrind för att lyfta upp  
något till entresolen?

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Var tydlig med belastningskraven. Vanligast är vid 
gångtrafik 3,0 kN/m2. Vid lätt lager 5,0 kN/m2. 

 Redovisa eventuella punktlaster. 

•  Säkerställa stagning av entresolen. Är du osäker 
 så kontrollera gärna med våra erfarna säljare. 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.

•  Tillse att frihöjden under entresol motsvarar era 
önskemål.

•  Behöver eventuella räcken kompletteras med 
 grindar?

Vi hjälper gärna till med både handledning och råd 
vid projektering. Vid beställning sammanställer vi en 
ritning som sedan skickas till dig för godkännande 
innan tillverkningen startar.

Har du några frågor? Hör av dig till oss så hjälper vi 
dig vidare.
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0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se




