
För inom- och utomhusbruk.

RAKA TRAPPOR
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Vägen mot framgång är inte alltid rak. Vi har i flera årtionden vidare- 
utvecklat våra kunskaper för att ni i slutändan ska få en produkt av 
allra högsta kvalitet. Genom vägvinnande val och en målmedvetenhet  
har vi skapat förutsättningar för en hållbar, långsiktig och trygg  

produktion. Idag har vi intagit förarsätet – Vi visar vägen.

WELAND VISAR VÄGEN
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SMÅLÄNDSK  KVALITET
Vi står stadigt i den småländska myllan. Här har vi våra rötter och här vill vi gro. Fokus ligger på att  
leverera förstklassiga svenska produkter och att sätta kunden i centrum. Med en engagerad och 
kunnig personal producerar vi de mest komplexa produkter. 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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RAKA TRAPPOR FÖR ALLA MILJÖER
Vi erbjuder raka trappor för de flesta miljöer. Med 
flertalet valmöjligheter skräddarsyr vi trappan efter 
era förutsättningar och önskemål. 

Weland raka trappor består av några få huvudkompo- 
nenter. Med dess enkla konstruktion skruvas delarna  
lätt ihop vid montage. Vår effektiva produktionslinje 
genererar hög kvalitet och korta leveranstider. 

Vi tillverkar våra produkter i Sverige med hjälp av en 
miljövänlig och modern maskinpark. Tillsammans 
med kunnig personal, utvecklar och designar vi 
raka trappor med högt ställda kvalitetsmål.

Djupare teknisk information finns dokumenterad  
på vår hemsida weland.se alternativt besvaras av 
våra erfarna säljare.
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RAKA TRAPPOR FÖR ALLA MILJÖER
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RÄCKEN
Weland har ett flertal räckestyper till raka trappor. Valet av räcke görs främst av var trappan 
ska placeras och om barn kommer att vistas där trappan ska finnas. Rundstång, plåt, nät och 
glas är alla barnsäkra räcken med en maximal öppning på 100 mm.
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1. Följare

2. Rundstång

3. Plåt

4. Nät

5. Glas
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Handledaren är oftast integrerad i räcket och tillverkas som standard i varmförzinkat stål. 
Vi erbjuder även ett brett utbud av handledare i lackerat utförande eller i trä. Trappan kan 
även utrustas med extra handledare och ledstång som placeras på valfri höjd.

HANDLEDARE

1. Varmförzinkat 

2. Lackerat 

3. Ask  

4. Björk  

5. Bok 

6. Ek 
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Welands trappsteg och planer tillverkas oftast i gallerdurk i varmförzinkat stål men kan även tillver-
kas i en mängd andra olika utföranden. Valet baseras på trappans placering samt tycke och smak. 
Kontakta oss gärna för mer information om olika maskvidder och alternativa lösningar.

TRAPPSTEG & PLANER
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1. Gallerdurk

2. Slitsdurk

3. Tårplåt

4. Lättdurk

5. Gråbetong

6. Terazzobetong

7. Plåt för klinkers

8. Plåt för matta

9. Ask

10.  Björk

11. Bok

12. Ek
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SKYDDSBUR RAK

För att hindra obehöriga från att ta sig upp i trappan erbjuder vi tillbehör 
som skyddsburar och grindar. Skyddsburarna tillverkas som standard  
i gallerdurk men går också att få med exempelvis perforerad plåt.

SKYDDSBUR & GRIND

GRIND

Skyddsbur som följer delar av trappstommen.  
Burdörren öppnas med nyckel utifrån och med  
vred inifrån. Varmförzinkat utförande.

Grind kan monteras vid trappans början eller slut.  
Låset är fjäderbelastat och konstruerat så att små 
barn inte kan öppna det. Varmförzinkat utförande.
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TILLVAL
För att öka tillgängligheten och säkerheten i trappan kan våra raka trappor utrustas med 
flertalet tillval såsom extra handledare, ledstång, kontrastmarkering och valvräcke.



Weland raka trappor kan utrustas med extra handledare.  
Handledaren kan även förlängas med 300 mm vid 
trappans början och slut och placeras under ordinarie 
handledare. Den hjälper till att öka säkerheten i trappan.

Första trappsteg i varje trapplöp samt framkant på 
planer kan förses med kontrastmarkering. Utförande 
skiljer sig beroende på stegtyp.

EXTRA HANDLEDARE, FÖRLÄNGD

För att öka tillgängligheten och säkerheten i trappan 
kan den förses med ledstång. Ledstången placeras  
på väggen.

Vi erbjuder flera olika typer av valvräcken. Infästning 
sker med toppmontage eller sidomontage och tillverkas 
med höjden 1100 mm. 

VALVRÄCKE

KONTRASTMARKERING

LEDSTÅNG
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I STÄNDIG RÖRELSE
Vad driver oss framåt? Kanske är det viljan att ständigt vara i framkant eller kanske vår 
oupphörliga nyfikenhet . Det ligger djupt rotat i vår natur att hela tiden vilja förbättras och 
utvecklas. Genom väl avvägda strategiska beslut är vi i ständig rörelse. Vi drivs av en vilja 
att hitta nya vägar och att se det möjliga i det till synes omöjliga. Vår resa har bara börjat.
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PROJEKTERING
Weland raka trappor består av endast några få huvudkomponenter. Med dess enkla konstruktion skruvas 
delarna lätt ihop vid montage. 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 raka trappor 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 material i steg och plan är aktuellt? 

•   Vilken steglängd behövs. Finns utrymningskrav? 

•   Vilken typ av ytbehandling önskas? 

•   Önskas tillval? T.ex. sättstegslist, skyddsbur eller 
grind.

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 av raka trappor 
så kan ritningar upprättas och skickas till kund för gransk-
ning och godkännande.
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


