
Rastmöbler och soffor

UTEMÖBLER
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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 enga-
gerad 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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UTEMÖBLER
- FÖR ALLA MILJÖER
Weland Utemöbler är en serie med sittvänliga möbler för offentlig miljö som klarar att utsättas  
för hårdhänt hantering. Våra utemöbler lämpar sig för parker, rastplatser, tunnelbanor och skolor.
I serien ingår bänkar och rastmöbler.  Utemöblerna levereras i delar och monteras enkelt ihop till en 
enhet. De kan med fördel förankras i marken. Våra utemöbler tillverkas av gallerdurk i varmförzinkat 
stål vilket gör att de kan stå utomhus året om. Vi tillverkar våra produkter i Sverige med hjälp av  
vår miljövänliga och moderna maskinpark. Tillsammans med vår kunniga personal utvecklar och 
designar vi produkter med högt ställda kvalitetsmål.
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UTEMÖBLER
- FÖR ALLA MILJÖER
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TEKNISK INFO
Längd: 1594 mm

Djup: 820 mm
Höjd: 763 mm

Vikt: 46,1 kg

BÄNK BONUM
Bänk Bonum tillverkas av gallerdurk i varmförzinkat stål vilket bidrar till lång hållbarhet. 

Våra möbler lämpar sig ypperligt för hårdare klimat och behöver inget ytterligare  
underhåll. Bänk Bonum kan även levereras med belysning vilket ger en ökad säkerhet  

vid exempelvis gångstråk eller parker.
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RASTMÖBEL BONUM DUO 
Våra möbler är framtagna speciellt för tuffare klimat där möjlighet till underhåll är minimal. 
Rastmöbel Bonum Duo tillverkas av gallerdurk i varmförzinkat stål vilket gör den tålig och  
robust. Rastmöblen är lämplig till parkeringsplatser, vid kiosker, rastplatser, restauranger,  
campingplatser, badplatser, skidanläggningar m.m. 

TEKNISK INFO
Längd: 1920 mm
Djup: 1300 mm
Höjd: 856 mm
Vikt: 71,5 kg
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0371-344 00  |  info@weland.se  |  weland.se




