WELAND 365
365 dagar om året. 24 timmar om dygnet.

welandutemiljo.se
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WELAND 365
Våra produkter står emot alla sorters väder. Snälla sommarregn såväl
som höstens värsta stormar. Skyfall, snöfall, frost, is, vind och vatten.
De står starka genom år och årstider. Förankra dem rätt så står de
stadigt hur länge som helst.
Vi tror på att göra din vardag enklare. Därför har vi lanserat en ny
version av welandutemiljo.se - med en modern design och förbättrad
användarvänlighet. Med några få klick når du allt du behöver, från
dokumentation om material och livslängd till inspiration för alla årstider.
Välkommen till en värld av inspiration för din utemiljö.
Vi har öppet 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året!
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1. Tellus Alpha.
2. Tellus Funkis.
3. Tellus med rundat Sedumtak
4. Tellus Duo med funkistak.
5. Tellus Duo med rundat tak.

MILJÖHUS TELLUS
Med Tellus blir det inbjudande att sortera och förvara - oavsett årstid. Tellus är en
produktfamilj av underhållsfria och praktiska förråd/miljöhus där avfall kan sorteras
och cyklar parkeras smart. Produkterna står starka genom åren och tål slit och släng,
utan att påverkas av årets alla väderväxlingar, och ser till att saker hamnar på sin
rätta plats i såväl stadskärnor, på landsbygden och i bostadsområden. Miljöstation,
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cykelgarage, förråd eller allt i kombination? Det är bara fantastin som sätter
gränserna! Skapa din egna Tellus lösning på welandutemiljo.se.
LED-belysning och sedumtak finns som tillval. Se standardfärger för samtliga
Tellus-modeller på sidan 7.
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CYKELGARAGE TELLUS DUO
Tellus Duo tar ett nytt grepp när de gäller cykelparkeringar. De glasade väggarna ger ett
luftigt intryck och det passar bra in i den omgivande miljön. När du har ett större
behov av cykelplatser under tak är Tellus Duo ett ypperligt alternativ.
LED-belysning och sedumtak finns som tillval.

TELLUS STANDARDFÄRGER ALUMINIUM

RAL 9005

RAL 6009

RAL 7024

RAL 6008

TELLUS URVAL AV STANDARDFÄRGER SKIVMATERIAL (se welandutemiljo.se för fler alternativ)

F7912

F0187

F0903

F1532

F2288

F0187

F1531

F2005

F1535

F1998

F7884

F2966

F3007

F1040

F0187
F2010
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1. Cykelskydd Ymer med
funkistak
2. Cykelskydd Ymer dubbel
med rundat tak

CYKELSKYDD YMER
Våra cykelskydd, Ymer, är uppbyggda enligt ett modulsystem vilket gör dem enkla att
anpassa efter behov. Cykelskydden platsbyggs på betongplint eller levereras färdigmonterade på betongplatta. Den minsta storleken ger plats åt nio cyklar och varje
ytterligare sektion om två meter ger plats till ytterligare fem cyklar.
LED-belysning och sedumtak finns som tillval. Se samtliga tillval på
welandutemiljo.se
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YMER STANDARDFÄRGER ALUMINIUM

RAL 9005

RAL 6009

RAL 7024

RAL 6008
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1. Servicestation. 2. Cykelställ Bike. 3. Väderskydd Thebe. 4. Väderskydd för parkeringsautomat. 5. Kompressorpump Aero.
6. Parkeringsstaket Carpo. 7. Informationstavla med stativ. 8. Papperskorg Hede. 9. Restaurangstaket med markisväv. 10. Bänk Beda.
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EN BÄTTRE MILJÖ - ÅRET OM
På vår hemsida finns tusentals produkter som tål att stå under bar himmel och präglas av småländsk
viljekraft, stor lyhördhet och målet att bidra till en bättre värld. Vi skapar trygga parkeringsplatser, avskilda
uteserveringar, renare miljöer och säkra informationsytor med produkter som håller länge - år ut och år in.
Upptäck hela sortimentet på welandutemiljo.se
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Returadress: Weland Aluminium AB Avd. Utemiljö / Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta

Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm

HÖR AV DIG TILL OSS!
Vi står stadigt förankrade i Alvesta, i den småländska myllan. All produktion
sker i vår närhet, utan mellanhänder. Vårt utbud omfattar underhållsfria
produkter för varierande utemiljöer som är praktiska och enkla att montera.
Upptäck hela sortimentet på welandutemiljo.se.

Layout: IndustriReklam AB | Tryck: Hylte Tryck AB

Hör av dig till oss så berättar vi om hur vi kan göra din vardag enklare!

Tel 0472-445 00
info@welandutemiljo.se
welandutemiljo.se
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