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Vi är stolta över vårt småländska arv  - att hållbart hushålla med 
våra resurser och att hitta lösningar på varje utmaning. 

För oss är det självklart att våra svensktillverkade produkter  
alltid håller högsta kvalitet och möter förväntningarna från våra 
kunder. Med den kompetens och kunskap som vi har samlat på 

oss sedan starten skapar vi möjligheter långt utanför  
de småländska skogarna.

SMÅLÄNDSK KVALITET
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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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GÅNGBRYGGA FLEX
Vår gångbrygga Flex byggs upp av standardkomponenter som 
snabbt och enkelt skruvas ihop på montageplatsen utan behov av 
svetsning. Gångbanan är justerbar i bredd från 600 till 1300 mm.

Vi kan leverera gångbryggan till dig inom några dagar då standard-
komponenter används. Självklart kan gångbryggan även anpassas 
efter dina önskemål. Utöver den lagerhållna gångbryggan tillverkar  
vi på beställning även sammansvetsade gångbryggor av gallerdurk 
med tillhörande räcken. Allt enligt ett modulsystem som garanterar 
ett enkelt och snabbt montage.
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GALLERDURK H3
Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 34 x 37 mm.

GALLERDURK H6
Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 34 x 75 mm.

GALLERDURK N6
Pressvetsad gallerdurk med maskvidd 17 x 75 mm.

GÅNGPLAN
Gångytan till gångbryggan Flex är av galler- 
durk som finns tillgänglig i ett antal olika mask- 
vidder. Vi kan även erbjuda ett tätare material 
som exempelvis lättdurk. Gångytor till våra 
övriga gångbryggor anpassas efter dina behov 
och önskemål.
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GALLERDURK H3 GALLERDURK H6 GALLERDURK N6
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1. RUNDSTÅNG
Ett räcke med fokus på form och design.

2. FÖLJARE
Räcke förses med en följare och är ett industriellt räcke. 
 Räknas inte som barnsäkert. 

3. PLÅT
Räcke i tät eller perforerad plåt.

4. NÄT
Räcke i krenelerat nät.

5. GLAS
Räcke med fyllning av glas för extra hög finish.

RÄCKEN
Räcket till gångbrygga Flex är ett sektionsräcke som finns tillgängligt i ett 
antal olika utföranden. Välj det alternativ som passar bäst för den miljö 
som räcket ska placeras i. Såväl handledare som följare tillverkas av  
rostfritt stål. Både rundstång, plåt, nät samt glas är barnsäkra alternativ.
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TILLVAL OCH MONTAGE
Vi har flera olika tillval för montage av gångbryggan. Antingen kan infästning 
göras mot konsoler och balkar eller alternativt med justerbara stödben.  
Det maximala avståndet mellan upplag för gångbryggan Flex är 3 meter.

1. SPARKLIST
En sparklist som förhindrar att föremål trillar ner kan 
monteras på bryggans gångbana, antingen med eller 
utan räcke.

2. STÖDBEN FYRKANT
Ett justerbart stödben av fyrkantsrör kapas till önskad 
längd i samband med montaget.

3. STÖDBEN RUND
Stödben av rör måste placeras var tredje meter under 
gångbryggan för stabilitet.

4. LEDBAR FOTPLATTA
Den ledbara fotplattan gör stödbenet flexibelt och  
används med fördel vid mark- eller taklutning. Den  
ersätter den fasta fotplattan som ingår i stödben rund.
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Se video på montage 
av gångbrygga Flex
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BELYSNING
För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta 
gångbryggorna med belysning som tillval. Belysning från 
handledaren kan också verka som ett funktionellt  
komplement för att lysa upp otrygga miljöer.
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ATT TÄNKA PÅ VID PROJEKTERING 

•  Vad ska gångbryggan användas till?

•  Vilka längder och bredder blir aktuella för mig? 

•  Kan jag använda mig av en standardlösning,  
Gångbrygga Flex, eller bör det vara en kund- 
anpassad variant?

•  Är projektet i behov av barnsäkert räcke?  
Till Gångbrygga Flex så finns flertalet barnsäkra  
räckesalternativ. 

•  Till våra sektionsräcken kan infälld LED-belysning  
erbjudas. Kan det vara aktuellt för t.ex en säkrare  
utrymning? 

•  Vi erbjuder även kundanpassade lösningar på  
gångbryggor. Kontakta våra kunniga säljare för  
information.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav. 

•  Står bryggan på lutande tak så behövs troligen en  
ledbar fotdel. 

•  Vid längre raka gångbryggor och högre stödben kan 
gångbryggor behöva stöd i sidled.

 

Med mångårig erfarenhet hjälper vi er med handledning 
och råd vid projektering. Vid beställning ritas gångbryggan 
upp och ritningen skickas sedan till kund för godkännande 
före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.

PROJEKTERING
Våra gångbryggor av typen Flex är helt baserade på standardkomponenter som 
enkelt monteras ihop vid montageplatsen. Tack vare ett gediget sortiment av 
lagerdetaljer kan vi leverera inom några dagar. För övriga gångbryggor ber vi er 
kontakta våra kunniga säljare för råd och hjälp. Här har vi samlat information 
som kan vara bra att ha kunskap om vid förfrågan och beställning.
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DET ÄR VÅRA  
MEDARBETARE  
SOM GÖR SKILLNADEN
Det är inte produkterna eller maskinerna som är Weland. Det är människorna. 
Våra engagerade, uppfinningsrika och lyhörda medarbetare som vet vad hög 
kvalitet betyder. Vi bär med oss det lilla företagets familjära känsla från den dag 
vi startade och vi vet vad närhet till kunden betyder. Vi kallar det för Welandandan. 



19



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