
För en trygg & säker miljö 

HANDIKAPPRAMPER
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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.

MED EN VILJA AV STÅL
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Vår framtid bygger på en småländsk stomme av 
strävsamhet, målmedvetenhet och visioner där 
kvalitet står i absoluta centrum. Vi drivs av en vilja 
att hitta nya vägar och att se det möjliga i det till 
synes omöjliga.  

Med kunden i fokus arbetar vi ständigt med att 
förbättra och effektivisera vår verksamhet. Våra 
medarbetares engagemang och kunnande är 
grundläggande byggstenar för en slutprodukt  
av allra högsta kvalitet. 



5



6

SÄKRA HANDIKAPPRAMPER  
VAR DU ÄN BEHÖVER DEM
Vi tillverkar stabila, säkra och lättmonterade  
handikappramper av högsta kvalitet. De bygger på 
en enkel och robust konstruktion i varmförzinkat 
stål som bidrar till stabilitet och lång hållbarhet.
 
Kompletta handikappramper med gallerdurk 
utformas efter dina förutsättningar och önskemål. 
Med lagerförda standardkomponenter kan vi även 
erbjuda leveranstider få andra kan matcha.

Tillsammans med kunnig personal utvecklar och 
designar vi handikappramper med högt ställda 
kvalitetsmål. Med Weland som leverantör av  
handikappramper 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 utrustat 
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 & 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 handikapprampen 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.
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RÄCKEN & TILLVAL
Weland har två olika varianter av räckestyper till handikappramper. Valet av räcke görs 
främst på var rampen ska placeras och om barn kommer vistas där rampen ska finnas. 
För att ytterligare öka säkerheten i rampen kan vi utrusta den med flertalet tillval.



13

För ökad tillgänglighet kan handikapprampen förses 
med förlängd handledare. Handledaren kan förlängas 
med 300 mm vid rampens 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

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

LEDSTÅNG

För att skapa en dekorativ och trevlig miljö kan man ut-
rusta våra handikappramper med belysning. Belysning 
från handledaren kan också verka som ett funktionellt 
komplement för att ljusa upp otrygga miljöer.

BELYSNING HANDLEDARE

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



14



15



16

NÄRPRODUCERAT 
- FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID
Trygghet och långsiktighet har stärkt vår organisation. Vi investerar för framtiden både  
när det gäller produktion och miljö. Dessa två faktorer går alltid hand i hand. Vi tror på  
en hållbar, högteknologisk och klimatsmart utveckling som bidrar till en bättre värld för  
kommande generationer. Det ligger djupt rotat i vår natur att hela tiden vilja förbättras  
och utvecklas. Genom väl avvägda investeringar kontrollerar vi vår egna tillverkning och  
styr vårt gröna avtryck till eftervärlden.
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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? 

•  Är det för att 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.

 
 

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

Hör av er till oss för vidare information.
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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


