
2

VEDLIKEHOLDSFRI 
SYKKELPARKERING
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Våre produkter tåler all slags vær. Alt fra 
mildt sommerregn til heftige høststormer. 
Skybrudd, snøfall, kulde, is, vind og vann. 
De står støtt gjennom alle år og årstider.
Vedlikeholdsfrie og uten å kreve ekstra tid, 
ressurser og penger. 

Produktene våre fungerer godt sammen, så 
kombiner dem gjerne med hverandre! De er 
laget ved vår fabrikk i Småland. Og de holder 
det vi lover – 365 dager i året. 

WELAND  
365
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365
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Vi gjør det behagelig å velge sykkel. Uansett årstid. Vi er en produktfamilie 
av sikre og lett tilgjengelige oppbevaringsløsninger for alle som sykler. 
Vi gir deg et trygt sted å sette fra deg sykkelen. Vi tåler det meste, står 
støtt i år etter år og takler all slags vær. 

Vi holder sykkeltyvene borte og holder orden i byen, på bygda eller i 
boligområdet. Vi er vedlikeholdsfrie og kan tilpasses etter behov og 
miljø. Sett oss sammen på stedet eller få oss levert ferdigmontert. 

VI SKAPER 
EN BEDRE 
SYKKELHVERDAG 
ÅRET RUNDT 

SYKKEL 365
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4500

2177

2806 4562

YMER

Ymer er et vedlikeholdsfritt sykkelskur konstruert som et modulsystem  
som gjør at det enkelt kan tilpasses individuelle behov og forutset- 
ninger. Det kan monteres med betongfundament/fotplate eller leveres 
ferdigmontert på betongplate (gjelder maks modulens lengde). 

Den minste størrelsen gir plass til ni sykler, og hver ekstra seksjon på 
to meter gir plass til ytterligere fem stykker. Sykkelskuret fås også i en 
dobbeltsidig variant, Ymer Dobbel. 

Konstruksjonen har ramme av pulverlakkert aluminium. Veggene er 
som standard laget av perforerte aluminiumsplater, men fås også 
i herdet glass. Taket er som standard med kanalplast, men kan 
også fås med sedum om ønskelig. Sykkelstativets hjulholdere er av 
galvanisert stål.

Forankring, se side 34–37

Sykkelskur

MÅL

Lengde 2 000 mm/modul
Dybde 2 806 mm
Høyde 2 177 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

TILVALG

Hjulholder
Rambo låsebøyle
Glass
LED-belysning
Sedumtak

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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7114

3036

9060

TELLUS DUO SYKKEL

Tellus Duo Sykkel er en helt ny form for sykkelparkering som 
takket være glasset i veggene, gjør at det smelter inn i de 
�este miljøer og omgivelser. Et utmerket alternativ på steder 
med behov for mange sykkelplasser under tak. 

Konstruksjonen er enkel, smart og vedlikeholdsfri med ramme 
av pulverlakkert aluminium. Veggene fylles med herdet glass, 
alternativt plater med høytrykkslaminat eller perforerte 
aluminiumsplater.

Forankring, se side 34–37.

Sykkelhus

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no

MÅL

Lengde 2 140 mm/modul
Dybde 3 114 mm / 
7 114 mm
Høyde 3 036 mm.

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

Laminatplater
Se farger på side 19

TILVALG

Dør
LED-belysning
Hjulholder
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Glass
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TELLUS 30/37
Sykkelskur

Tellus 30 og 37 er to �eksible bodløsninger med bredde på 
henholdsvis 3,00 og 3,75 meter mellom stolpene. De fås i 
størrelser fra 6 til 50 m2, og egner seg like godt som avfallshus 
som bod eller sykkelskur. Systemet kan enkelt kombineres etter 
behov, og du kan for eksempel bruke én modul til kildesortering 
og en annen til sykkelparkering. 

Praktisk, vedlikeholdsfritt og lett å montere. Se mer på side 34–37. 

MÅL

Tellus 30/37
Lengde 2 140 mm/modul
Dybde 3 716 / 4 562 mm
Høyde 2 510 / 2 530 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

Laminatplater
Se farger på side 19

TILVALG

Dør
LED-belysning
Hjulholder
Rambo låsebøyle
Sedumtak
Glass
Avfallsinnkast

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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3716 4780

2510

4562

2530

4780

Tellus 30 Tellus 37

Tellus 30/37 kombinasjonsmuligheter

På vår hjemmeside kan du tegne din egen versjon av  
Tellus 30 eller 37. Se www.welandutemiljo.no. 
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Calypso Orion Delta 

200 200 20010 10 10

1250

200 200 20010 10 10

1250

200 200 20010 10 10

1250

MÅL

Lengde 200 mm
Godsstykkelse 10 mm
Høyde 850 mm

VEKT

15 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert, galvanisert 
stålplate
Fritt fargevalg

Rammelåsen er utviklet for sykkelparkeringer i bymiljøer som torg, 
togstasjoner og utenfor gallerier og butikker. Sykkelbøylen er den 
beste måten å sikre seg mot tyveri på. Produktene er fremstilt av 
laserskårne plater som galvaniseres og deretter pulverlakkereres. 
De kan enten nedstøpes eller monteres på en støpt betongplate. 
Uansett hva du velger, er løsningene enkle å montere og står stabilt 
og vedlikeholdsfritt når de er plassert. Leveres i valgfri farge.

Rammelåsen fås i tre standardutførelser: Orion, Delta og Calypso. 
Produksjonsmetoden med laserskårne plater betyr at du også kan få 
rammelåser med egen design, så her er det bare å bruke fantasien.

RAMMELÅS
Sykkelstativ

MER INFORMASJON 
www.welandutemiljo.no
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165 727

650

84 300

415

HJULHOLDER/RAMBO
Sykkelstativ

MÅL

Rambo/hjulholder
Lengde 165/84 mm
Dybde 727/300 mm
Høyde 650/415 mm

VEKT

Rambo/hjulholder
3,2/1,7 kg

MATERIALER

Varmgalvanisert stål

Våre hjulholdere, produsert i galvanisert stål kan monteres rett 
ut fra vegg eller i en 45 graders vinkel, enten på et frittstående 
sykkelstativ eller på en vegg/fasade.

Rambo er en låsebøyle tilpasset montering sammen med den 
ordinære hjulholderen. Minimerer risikoen for tyveri og gjør det 
enkelt å låse sykkelen.

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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CYKELSERVICE

SERVICESTASJON
Til sykkel

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no

Med en servicestasjon kan syklistene pumpe opp dekkene og 
utføre enklere vedlikehold i et behagelig miljø i ly for vær og 
vind. Servicestasjonen egner seg like godt midt i byen som 
ute på bygda, i et boligfelt eller langs en sykkelvei. Overalt 
der syklister ferdes. Servicestasjonen er utstyrt med en Aero 
kompressorpumpe, som enkelt aktiveres med en trykknapp 
og et enkelt stativ, som gjør at sykkelen kan håndteres i riktig 
arbeidshøyde. Et låsbart verktøysett med vaier følger med.

Servicestasjonen leveres ferdig montert på en betongplate. 

MÅL

Lengde 4 100 mm 
Dybde 1 547 mm
Høyde 2 462 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium

Se farger på side 19

TILVALG

Sedumtak
LED-belysning
Glass
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2105

605

399

BIKE
Sykkelstativ

MÅL

Enkel/dobbel
Lengde 2 000 / 2 000 mm
Dybde 365/630 mm
Høyde 626/626 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Varmgalvanisert stål og 
lakkert aluminium.
Se farger på side 19

TILVALG

Stolpeavslutning med 
kule Rambo låsebøyle

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no

Bike er et vedlikeholdsfritt, stabilt og lettmontert sykkelstativ 
produsert i pulverlakkert aluminium med hjulholder av galvanisert 
stål. Det leveres i seksjoner med fem plasser, komplett med 
betongfundament/fotplater. Velg mellom svarte plastlokk eller 
kule av massiv aluminium som avslutning på stolpene.

Den minste utgaven gir plass til fem sykler, og hver ekstra seksjon 
på to meter gir plass til ytterligere fem sykler. Bike fås også i en 
dobbeltsidig variant som kan monteres i 45 graders vinkel. 
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745

805

400

AERO
Sykkelpumpe

MÅL

Lengde 745 mm
Dybde 500 mm
Høyde 932 mm

VEKT

38 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Aluminium
Standardfarge

Svart RAL 9005, glans 30

Aero er en kompressorpumpe som aktiveres med en trykknapp, 
og forblir aktiv i to minutter, styrt av et tidsrelé. Tidsinnstillingen 
beskytter pumpen mot havari ved et eventuelt slangebrudd. Luft 
fylles automatisk når pumpen aktiveres. 

Aero har en armert luftslange og håndtak med munnstykke 
til sykkel- og bilventiler. Den fås i utførelser for montering på 
betongfundament, fotplate eller ferdig montert på betongplate. 

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no



22

Vi setter alltid farge på tilværelsen og kan skille oss ut eller smelte inn i alle 
slags miljøer. Som avfalls-/miljøhus kan vi leveres i lakkert aluminium med 
vegger av høytrykkslaminat i �ere farger. Vi fås i en rekke standardfarger, 
men kan også leveres i andre fargenyanser hvis du vil tilpasse oss til 
fargeskalaen i omgivelsene. 

Vær oppmerksom på at fargegjengivelsen her kan avvike noe fra 
virkeligheten, og at fargene kan se annerledes ut på aluminium eller 
laminat. Hvis du vil vite mer om farger på laminatplater, kan du se formica.
com og søke deg videre til Vivix eller taste inn ønsket fargekode, f.eks. 
F0187.

VI SMELTER INN 
ELLER SKILLER 
OSS UT

FARGER
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STANDARDFARGER LAMINATPLATER

STANDARDFARGER ALUMINIUM

K4168 
Campanula   

F7927 
Folkestone 

F7940 
Spectrum Yellow 

F7967 
Hunter Green 

F0949 
White

F7969 
Navy Blue

F1192 
Porcelana   

F1238 
Carnaval

F2302 
Doeskin 

F2833 
Sandstone 

F5493 
Arctic Blue 

F5494 
Aquamarine   

F6901 
Vibrant Green 

F7846 
Grotto   

F7851 
Spectrum Blue 

F7853 
Ocean Grey 

F7858 
Pumice

F2001 
Baikal   

K4161 
Terracotta 

F5347  
Maui   

F8751 
Mojave   

F3007 
Pale Olive 

F0187 
Kashmir 

F1535 
Tornado

F0903 
Café  

F1998
Oslo 

F2005 
Paprika 

F2010 
Malibu 

F2288 
Peach 

F7912 
Storm

F7884 
China Blue 

F2966 
Opal 

F1532 
Eldorado 

F0901 
Gobi 

F1531 
Irish Cream 

F1040 
Alpino 

TILLEGGSFARGER LAMINATPLATER

Svart RAL 9005 
Glans 30 

Grønn RAL 6009 Grå RAL 7024 
 

Brun RAL 6008
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Vi er en samling produkter som står like støtt på egne ben som i kombinasjon 
med andre løsninger. Vi skaper trygge parkeringsplasser, adskilte 
uteserveringer, renere miljøer og sikre oppslags�ater.

VI STÅR TRYGT 
OG HOLDER DET 
RYDDIG

TILBEHØR
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Längd max 3105

605

105

CARPO
Parkeringsgjerder

Carpo er et vedlikeholdsfritt og lettmontert parkeringsgjerde 
som egner seg i de �este miljøer. Et kostnadseffektivt alternativ 
sammenlignet med tre. Stativpro�lene kan utstyres med re�ekser 
for å gjøre det lettere å parkere i mørket.
Leveres med betongfundamenter.

MÅL

Lengde 3 105 mm
Dybde 105 mm
Høyde 605 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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GJERDER MED GLASS
Gjerder med glass

Gjerde med 8 mm herdet glass som gir et eksklusivt utseende. 
Glasseksjonene leveres ferdigmontert og festes enkelt til stolpene.

Konstruksjonen er vedlikeholdsfri med ramme av pulverlakkert 
aluminium.

Glassgjerdet monterer du enkelt selv. Alt du trenger er en 
unbrakonøkkel. Velg mellom et fastmontert gjerde som står ute året 
rundt, og et gjerde som enkelt kan monteres og demonteres som du 
vil.
Be om egen brosjyre.

MÅL

Lengde 1 000 / 2 000 mm
Høyde 900 / 1 400 mm

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

TILVALG

Stolpeavslutning med 
kule

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no



28

400

540

260

MÅL

Lengde 422 mm
Dybde 264 mm
Høyde 540 mm

VEKT

8,7 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

TILVALG

Innkastbegrenser
Lokk
Stolpe med fundament

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no

HEDE

Hede er en søppelkasse i pulverlakkert aluminium beregnet 
på offentlige miljøer. Den er låsbar med tømming i bunnen og 
rommer ca. 35 liter. Hede kan enten monteres på veggen eller 
på en frittstående stolpe med betongfundament. 

Søppelkasse
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110

270

110

FYRE
Askebeger

Fyre er fremstilt av pulverlakkert aluminium med gitter i rustfritt 
stål. En indre beholder gjør det enkelt å tømme. Kan monteres 
rett på veggen eller på en stolpe. 
Fås kun i svart.

MÅL

Bredde 110 mm
Høyde 110 mm
Dybde 270 mm

VEKT

1,5 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Svartlakkert aluminium 
Svart RAL 9005

TILVALG

Regnskjerm

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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365
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OPPSLAGSTAVLER
Oppslagstavle/informasjonsskap

Vedlikeholdsfri oppslagstavle med ramme og bakside av 
natureloksert aluminium. Fås tilpasset veggmontering og montering 
med stolper. Frontglasset er av UV-bestandig polykarbonat og har en 
praktisk og sikker låsefunksjon med nøkkel. Oppslagstavlen har en 
oppslags�ate på totalt 990 x 970 mm (3 A3-ark i bredden og 2 A3-ark 
i høyden). Kan leveres med LED-belysning.

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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VI ER STADIG 
UTE I HARDT 
VÆR
Vi er en samling vedlikeholdsfrie møbler i varmgalvanisert stål og aluminium. 
Vi er både robuste og tøffe. Vi trives best utendørs. For eksempel på gater 
og torg, på golfbaner og campingplasser. Vi står støtt og holder lenge. I all 
slags vær. Vi er sosiale og innbydende. Prøv oss gjerne! 

MØBLER 365
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1920

454

819

1500

BORE

Bore er et stabilt rastebord til rasteplasser og uteserveringer. 
Et robust møbel i vedlikeholdsfri aluminium med stativ av 
varmgalvanisert stål. Et praktisk produkt som ikke trenger 
vedlikehold. Leveres ferdigmontert.

Rastemøbel i aluminium

MÅL

Lengde 1 500 mm
Dybde 1 920 mm
Høyde 819 mm
Sittehøyde 454 mm

VEKT

44 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Aluminium og 
varmgalvanisert stål

Benke-/bordpro�ler av 
aluminium med slitesterkt 
dekortrykk (bøk)

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no



36



37

1705

939

583

1498 375

306

755

1500 865

MÅL 

Egil / Beda / Brage

Lengde 
1 500 / 1 705 / 1 498 mm

Dybde 
865 / 583 / 375 mm

Høyde 
755 / 939 / 306 mm
    
VEKT 

Egil / Beda / Brage
22 / 48 / 22 kg

FARGER OG 
MATERIALER

Lakkert aluminium
Se farger på side 19

Benke-/bordpro�ler av 
aluminium med slitesterkt 
dekortrykk (bøk)

EGIL / BEDA / BRAGE
Rastemøbler i aluminium

EGIL – bord 
Egil er et vedlikeholdsfritt aluminiumsbord som står støtt på 
offentlige steder og uteplasser. 

BEDA – benk med ryggstøtte 
Beda aluminiumsbenk er et helt vedlikeholdsfritt møbel velegnet 
for golfbaner og parker. Benken fås med eller uten armlener. 

BRAGE – benk uten ryggstøtte 
Brage er en aluminiumsbenk som kan monteres på stolpe eller på 
en vegg.

Samtlige produkter er stabile, praktiske og enkle å montere. 
Forankring, se side 50–53.

MER INFORMASJON

www.welandutemiljo.no
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INSTALLASJON
Vi står støtt på fundamentet. Når regnet fosser ned, snoen biter og vinden 
uler, holder vi stand. Vi er pålitelige i all slags vær, i vått og tørt. Men det er 
viktig at du forankrer oss riktig fra starten.
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Produktene våre er enkle å håndtere og montere, men det er viktig at de 
forankres riktig i henhold til instruksjonene som følger med. Riktig monterte 
produkter står stabilt, trygt og sikkert, gjennom alle år og årstider.

Produktene våre kan tilpasses for installasjon på �ere typer underlag, 
montering på 500 mm fundamenter eller fotplate. Kontakt oss gjerne hvis 
du trenger råd om hva som er best for ditt produkt og dine behov. Vi kan 
selvsagt også hjelpe deg med den praktiske installasjonen. 

Betongplate

Fundament

Fotplate

INSTALLASJON, 
FUNDAMENTER OG 
FORANKRING

Nå tilbyr vi også 
LED-belysning til 
alle miljøhusene og 
sykkelskurene våre.

LED

www.welandutemiljo.no
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JEG TAR 
ANSVAR 
HELE ÅRET
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VI ER BÆREKRAFTIG  
– FOR DEG OG FOR 
MILJØET
Vi tar ansvar. For kundene og for miljøet. Vi er 
en pålitelig partner i et langsiktig samarbeid, 
og vår styrke er å alltid levere de rette 
produktene til rett tid og til riktig pris. 

Produktene våre er vedlikeholdsfrie og 
resirkulerbare. Produsert ved vår egen fabrikk, 
med smålandsk stå-på-vilje og lydhørhet for 
kundenes behov. Vi ser miljøarbeidet som 
en naturlig del av produksjonen og arbeider 

kontinuerlig for å utvikle prosesser for en mer 
effektiv material- og energigjenvinning og en 
bærekraftig utvikling for fremtiden. 

Vi følger med i utviklingen og oppdaterer 
produksjonen med ny teknologi. Vi ønsker ikke 
bare å oppfylle krav og forventninger, vi vil 
overgå dem. 365 dager i året. 

Vi er CE-godkjent i henhold til EN 1090.

www.welandutemiljo.no
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Vi er en komplett leverandør med mye kunnskap 
og stor �eksibilitet. Produktutvalget vårt er 
�eksibelt og kan alltid tilpasses dine ønsker og 
behov. 

Vi står for all produksjonen selv ved fabrikken vår 
i Småland og har også våre egne konstruktører 
og statikere. Du får vedlikeholdsfrie produkter 
rett fra fabrikk, uten mellomledd. Siden vi er 
direkte involvert i hele prosessen, kan vi sikre 
kvaliteten og til enhver tid svare deg direkte 
på eventuelle spørsmål du måtte ha om 
produktene våre. 

Våre produkter står stabilt, 365 dager i året. 

VI ER 
PRODUSERT 
I EGET HUS 

www.welandutemiljo.no
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Weland AS – avd. Utemiljø  /  Svennerudveien 34  /  2016 Frogner  /  46 93 91 00 

utemiljo@weland.no  /  welandutemiljo.no

VI ER STADIG 
UTE I HARDT 

VÆR
Produktene våre står støtt gjennom årene og årstidene, enten det regner 
eller blåser. 365 dager i året. Produktutvalget vårt omfatter vedlikeholdsfrie 
produkter til forskjellige utemiljøer, som er praktiske og enkle å montere. 
Vi er en del av Weland-konsernet med vårt eget produksjonsanlegg i 
Småland. 

www.welandutemiljo.no




