
Säkerhetsutformade och underhållsfria

Väderskydd
för Tåg-, Färje- och Cykelmiljö



Järnvägsperrong Weland Trafikmiljös perrongväderskydd  är sta-
tiskt beräknade och godkända av Trafikverket. 
Väderskydden uppfyller krav enligt: TSD , TRVK/TRVR Bro 11  
och Banverkets föreskrifter och tekniska anvisningar samt 
Eurokod. Väderskydden levereras färdiga eller delmonterade 
på betongplatta för enkel hantering på plats. 
Stomkonstruktionen är i pulverlackerad och förstärkt aluminium 
vilket bidrar till hög finish och underhållsfri framtid.
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Cykelförvaring
Förrådshus ”TELLUS” för en säkrare cykelförvaring
Konstruktionen är i ett underhållsfritt utförande, med en  stomme i pulverlackerad 
aluminium.  
Taket kan förses med sedum som alternativ till kanalplast. TELLUS levereras med 
glas eller högtryckslaminat typ ”Perstorp” som material i väggsektioner. 

AERO kompressorpump, för god service
Pumpen kan erhållas i utförande för montage på betongplint, fotplattor eller 
färdigmonterad på betongplatta. 
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Färjelägen
Väderskydd för kustnära miljö
Vänthallar av typ ”ARCUS” för väderutsatta lägen. Väderskyddstypen har vältäckande 
vägg och taklösning som utestänger tvärblåsande regn och snö. Levereras färdiga på 
betongplatta eller delmonterade för plintmontage på plats. 
Kan även kompletteras med dörrar och infravärme.

Kringutrustning

Skyltar och Informationspelare
Vi tillverkar informationspelare och stativ för digital skyltning 
enligt våra kunders behov och önskemål. 

Utemöbler för nordiskt klimat 
Helt i aluminium för minimalt underhåll.

Räcken för säker avgränsning
Stabila räcken i stål eller aluminium för säker avgränsning 
i trafikerad  miljö.
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Weland Trafikmiljö är en av Sveriges ledande leverantörer av gatumöbler för kollektivtrafik. I sortimentet 
ingår allt från hållplatsskyltar till väderskydd och mindre terminalbyggnader.Sedan flera år är vi leverantör 
till Länstrafikbolag och kommuner över hela landet. Långvariga relationer byggda på en konsekvent affärs- 
filosofi som vilar på grundstenarna kompromisslös kvalitet, hög servicegrad och konkurrenskraftiga priser.

Tel. 0472-445 00 • Fax. 0472-400 29
info@welandtrafikmiljo. se • www.welandtrafikmiljo.se

Weland Aluminium AB har CE godkännande, vilket  innebär att:

• Produkten överensstämmer med grundläggande krav på exempelvis hälsa, säkerhet, funktion, miljö.

•  Föreskriven kontrollprocedur har följts.

- certifierade produkter
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Returadress: Weland Aluminium AB Avd. Weland Trafikmiljö, Björntorpsvägen 2, 342 30 Alvesta Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm


