Universalräcke

UNIVERSALRÄCKEN
Weland Ståls sortiment med Universalräcken har funnits i många
år och är ett smidigt modulräcke som lagerhålls vilket ger dig
som kund en unik kombination av pris och leveranstid.
Räcket som är 1100mm högt finns i två utförande, Industri med
1 följare och Barnsäkert med mellanståndare. Samtliga räcken
kan förses med sparklister. Med 6 olika standardlängder på
lager kan kombinationer till valfri längd i 100 mm intervaller enkelt
erhållas. En nyutvecklad skarvkoppling gör att exakt mått på
räcket kan utföras utan svetsning vid montage.
Räckena monteras vanligtvis med sido- eller golvfästen. Dessutom finns utvändig hylsa, invändig tapp samt betongfundament
som används vid tillfälliga avspärrningar.
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Till räckena finns även hörnsektioner, skarvbeslag, väggfästen,
grind med gångjärnssats och lås. Vi har också möjlighet att ta
fram speciallängder på kort leveranstid.
Allt material i varmförzinkat utförande.
Besök gärna vår hemsida
www.welandstal.se där kan du
enkelt skapa en egen materialspecifikation med priser samt
hämta utförligare information.

2

6 olika
längder ger
ökad
flexibilitet!
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Vi
tillhandahåller
Cad filer på
våra räcken
och detaljer.

Nu lagerhåller vi även hörnsektioner som bygger 400 x 400 mm.
Finns i standard- och barnsäkert utförande. Vi har även sparklist till
standardräcket för invändig och utvändig montage.

Sidofästen finns i höger och vänster- utförande och golvfäste
finns i enkelt och dubbelt utförande. De ger enkel och stabil
infästning och goda justermöjligheter i höjdled.

Till grinden har vi tagit fram ett gångjärn som är fjäderbelastat
och därmed självstängande. Grinden får vara max 1000 mm
bred och som låsfunktion har vi ett boxlås med beslag.
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ORIGINALRÄCKE
Med kort leveranstid kan vi tillverka räcken med specialmått
och även bockade i vinklar för trappor, slänter etc.
Detta gäller både för räckestyp standard och
barnsäkert räcke.
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WEFLEXRÄCKE

Nyhet!
WeFlexräcket!

Ett helt nyutvecklat system för dig som vill bygga ditt räcke på plats.
Detta enkla räcke passar bra inom industrin för avskärmning mellan olika
ytor eller nivåer. En flexibel lösning framför allt när inte alla mått är givna.
Räcket består av lösa delar som enkelt skruvas samman vid montaget.
Handledare och stolpe av rör 42 mm och följare av rör 27 mm. Räcket
monteras mot sida eller på golv med samma fästen som används till
Universalräcket. Avståndet mellan stolparna är variabelt upp till max
1500 mm beroende på vilka lastkrav som finns. Räckesstolparna har
laserskurna anhåll för handledarfäste och hål för följare. Handledaren
läggs ovanpå stolpen och fixeras med ett låsbleck. Följaren skjuts in i
stolpen.
Skillnaden mot Universalräcket är att WeFlex bildar ett ”kontinuerligt”,
obrutet räcke i den längd och utförande du önskar. Det finns en
mängd lagerhållna tillbehör som infästningsdetaljer, krökar, skarvdon,
sparklister m.m. Detta gör att det blir korta leveranstider och det
flexibla systemet ger även korta montagetider.
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Returadress: Weland Stål AB, Industrivägen 1, 523 90 Ulricehamn

Andra räckestyper hittar du i Welands

PRODUKTHANDBOK

Weland Stål AB • Industrivägen 1 • 523 90 Ulricehamn
Tel. 0321-261 60 • Fax 0321-167 10
E-mail: info@welandstal.se • Internet: www.welandstal.se
Weland Stål AB förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.

www.industrireklam.se
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