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365 dager i året. 24 timer i døgnet. 

WELAND 365
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WELAND 365
Produktene våre står imot all slags vær. Mildt sommerregn og  

voldsomme høststormer. Skybrudd, snøvær, frost, is, vind og vann.  
De står sterke gjennom år og årstider. Så sant de forankres riktig, står de 

støtt, nærmest til evig tid.

Vi tror på å gjøre hverdagen din enklere. Derfor har vi lansert en ny versjon 
av welandutemiljo.no med moderne design og bedre brukervennlighet. 

Med noen få klikk finner du alt du har bruk for, fra dokumentasjon på  
materialer og levetid til inspirasjon for alle årstider. 

Velkommen til en verden av inspirasjon for utemiljøet ditt.  
Vi har åpent 24 timer i døgnet, 365 dager i året! 
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MILJØHUS TELLUS
Med Tellus blir det gøy å kildesortere og oppbevare – uansett årstid. Tellus er en serie 
vedlikeholdsfrie skur/miljøhus, med praktiske løsninger for smart avfallssortering og 
sykkelparkering. Produktene tåler tidens tann, slitasje og hard bruk og lar seg ikke 
påvirke av vær og klima. En praktisk og ryddig løsning enten du bor midt i byen, på 
landet eller i et boligfelt. Miljøstasjon, sykkelgarasje, bod eller alt i ett? Det er bare 

fantasien som setter grenser! Lag din egen Tellus-løsning på welandutemiljo.no.

LED-belysning og sedumtak fås som ekstrautstyr. Se standardfargene for de ulike 
Tellus-modellene på side 7.

1. Tellus Alpha. 

2. Tellus Funkis. 

3. Tellus med buet sedumtak

4. Tellus Duo med funkistak. 

5. Tellus Duo med buet tak.
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TELLUS DUO SYKKELHUS
Tellus Duo er en ny tilnærming til sykkelparkering. Veggene med glassfelt  

gir et luftig inntrykk og passer godt inn i omgivelsene. Trenger du en større  
sykkelparkering under tak, er Tellus Duo et ypperlig alternativ. 

LED-belysning og sedumtak fås som ekstrautstyr. 

TELLUS STANDARDFARGER ALUMINIUM

TELLUS UTVALG AV STANDARDFARGER FOR PLATEMATERIALER (se welandutemiljo.no for flere alternativer)
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RAL 9005 RAL 6009 RAL 7024 RAL 6008

YMER SYKKELSKUR
Ymer sykkelskur er bygd opp som et modulsystem. Det er dermed lett å tilpasse  
skurene etter behov. Sykkelskurene plassbygges på betongfundamenter/fotplater eller 
leveres ferdig montert på en betongplate. Den minste varianten rommer ni sykler, og 
hver ekstra modul på to meter gir plass til ytterligere fem stykker.

LED-belysning og sedumtak fås som ekstrautstyr. Se alt tilgjengelig ekstrautstyr på  
welandutemiljo.no

YMER STANDARDFARGER ALUMINIUM

1.  Ymer sykkelskur med 
funkistak.

2.  Ymer Sykkelskur dobbelt 
med buet tak.



9



10

1. Servicestasjon. 2. Bike sykkelstativ. 3. Thebe leskur. 4. Leskur for parkeringsautomat. 5. Aero kompressorpumpe.  

6. Carpo parkeringsgjerde. 7. Informasjonstavle med stativ. 8. Hede søppelkasse. 9. Restaurantgjerde med tekstilbanner. 10. Beda benk. 
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ET BEDRE MILJØ – ÅRET RUNDT
På nettstedet vårt finner du tusenvis av produkter som tåler å stå ute i all slags vær. Produktene har blitt  

til takket være smålandsk viljestyrke, lydhørhet for kundenes behov og et ønske om å bidra til en bedre  
verden. Vi skaper trygge parkeringsplasser, avskilte uteserveringer, renere miljøer og sikre  

informasjonsflater med produkter som varer, år ut og år inn. 

Se hele sortimentet vårt på welandutemiljo.no



12

re
v.

 2
00

4

La
yo

ut
: I

nd
us

tri
Re

kl
am

 A
B 

 | 
 T

ry
kk

: H
yl

te
 T

ry
ck

 A
B 

  

KONTAKT OSS!
Vi står med bena solid plantet på den smålandske jorden, nærmere bestemt  
i Alvesta i Sverige. All produksjon skjer i nærområdet, uten mellomledd. Vi 
tilbyr vedlikeholdsfrie produkter til ulike utemiljøer. Fellesnevneren er at de er  
praktiske og enkle å montere. Se hele sortimentet vårt på welandutemiljo.no.

Kontakt oss gjerne, så forteller vi deg mer om hvordan vi kan gjøre hverdagen  
din enklere!

Tlf. 46 93 91 00 
utemiljo@weland.no 

welandutemiljo.no


