
För en trygg & säker miljö 

HANDIKAPPRAMPER
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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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Weland AB är en ledande tillverkare och leverantör av spiraltrappor, raka  
trappor, räcken, handikappramper, gångbryggor, gallerdurk och entresoler. 
Weland är även en av Sveriges största aktörer inom området plåtbearbetning.

INNOVATION OCH PRODUKTION

Vårt stora lagerförda sortiment kombinerar vi med djup produktkunskap, hög service-
nivå och snabba leveranser. Vi utvecklar vår maskinpark kontinuerligt för en garanterat 
hållbar och säker produktion av nya innovativa produkter. Det gör oss till en pålitlig 
samarbetspartner till våra kunder.

Sedan starten 1947 finns vår fabrik och vårt huvudkontor i Smålandsstenar. 
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SÄKRA HANDIKAPPRAMPER 
Vi tillverkar stabila, säkra och lättmonterade handikappramper av hög kvalitet.  
Kompletta handikappramper med gallerdurk utformas efter dina förutsättningar och 
önskemål. Med lagerförda standardkomponenter kan vi även erbjuda leveranstider 
som få andra kan matcha. Med Weland som leverantör får du en engagerad  
partner med bred erfarenhet och hög kompetens.

Djupare teknisk information finns dokumenterad på vår hemsida weland.se  
alternativt besvaras av våra erfarna säljare.
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HANDIKAPPRAMPER
Våra handikappramper är utformade för en trygg och säker passage mellan olika nivåer.  
Förbindelseleden består av sluttande ramper med justerbar lutning, max 1:12, och är  
utrustade med sparklist och kontrastmarkering. 
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1300 x 1500
1300 x 2000
1300 x 2500
1300 x 3000

1300 x 3500
1300 x 4000
1300 x 4500
1300 x 5000

1300 x 5500
1300 x 6000

STANDARDMÅTT

RÄCKE PÅ TVÅ SIDOR

UTAN RÄCKE ELLER LEDSTÅNG

LEDSTÅNG PÅ TVÅ SIDOR

RÄCKE PÅ EN SIDA, LEDSTÅNG PÅ EN SIDA
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RÄCKE MED SPARKLIST

Våra handikappramper kan utrustas med kompletta plan/vilplan efter behov. 
De tillverkas av gallerdurk och lagerhålls för snabb leverans. Planerna används 
även som vilplan eller vändplan mellan två ramper. Enligt gällande regler ska 
vilplan tillämpas i de fall där rampen är längre än 6 meter.

PLANER

UNDERREDE

Räcke i rakt eller vinklat utförande inklusive sparklist.Underrede inklusive gallerdurk.  

STÖDBEN RUND

Komplett stödbenssats av stålrör ø42 mm. 
Justermån 350 - 1 000 mm.

STÖDBEN FYRKANT

Komplett stödbenssats av fyrkantsrör KKR 60x60x3. 
Justermån 480 - 1 600 mm.

1510 x 1510
1510 x 2010

STANDARDMÅTT
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RÄCKEN & TILLVAL
Weland har två olika varianter av räckestyper till handikappramper. Valet av räcke baseras 
främst på var rampen ska placeras samt om barn kommer vistas på platsen. För att ytterligare 
öka säkerheten i rampen kan vi utrusta den med flertalet tillval.
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För ökad tillgänglighet förses hcp-rampen med en  
förlängd handledare. Handledaren förlängs med  
300 mm i början och slut.

FÖRLÄNGD HANDLEDARE

Räcke Rundstång kan förses med extra handledare. 
Den hjälper till att öka säkerheten i rampen och  
placeras under ordinarie handledare. Extra handledare 
ingår i räcke Standard.

EXTRA HANDLEDARE

Vid de tillfällen handikapprampen placeras utmed en 
vägg kan en ledstång som placeras på väggen vara  
ett alternativ.

LEDSTÅNG

Räcke Standard är ett lagerfört räcke med ståndare 
c/c 500 mm. Räcke Rundstång är ett barnsäkert räcke 
med maximal öppning på 100 mm.

RÄCKE STANDARD & RUNDSTÅNG
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BELYSNING
För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man utrusta 
handikappramperna med belysning som tillval. Belysning från 
handledaren kan också verka som ett funktionellt komplement 
för att ljusa upp otrygga miljöer.
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PROJEKTERING
Våra handikappramper uppfyller byggnormens krav gällande offentliga miljöer. Enligt lag ska det, till offentliga  
miljöer, finnas en entré som kan beträdas utan trappsteg. Våra svensktillverkade handkappramper bygger på en 
enkel och robust konstruktion i varmförzinkat stål som bidrar till stabilitet och lång hållbarhet. 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 rampen användas till? 

•  Ska den förenkla för rörelsehindrade eller  
rör det sig om materialtransporter?

•  Vilken bredd och vilka längder blir aktuella  
för mig? 

•  Uppfyller handikapprampens längd minsta  
krav på lutning 1:12? 

•  Handikapprampen bör inte överstiga 1 meter i  
höjd mellan mark och avstigning. 

•  Är projektet i behov av barnsäkert räcke? 

•  Kan jag anpassa mina önskemål till lagerförda  
dimensioner? 

•  Till handledaren kan infälld LED-belysning erbjudas.

ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING 

•  Kontrollera så att rampens längd uppfyller minsta  
krav på lutning. 

•  Utöver lagerförd bredd 1300 mm så erbjuds även  
1500 mm som kan levereras med kort leveranstid. 

•  Kontrollera eventuella barnsäkerhetskrav.

•  För ramper som exempelvis rör materialtransport så 
har vi ett stort utbud med ramper med bredd 900 mm.

 
 

Genom vår mångåriga erfarenhet hjälper vi er med 
handledning och råd vid projektering. Vid beställning ritas 
handikapprampen upp och ritningen skickas sedan till 
kund för godkännande före tillverkning.

Hör av er till oss för vidare information.



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. 





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


