
KADUNKALUSTEET -
NÄYTTÄVÄSTI KATUKUVASSA



Tuotteemme kestävät kaikenlaisia sääolosuhteita,
niin lempeää kesäsadetta kuin syksyn pahimpia
myrskyjä, kaatosadetta, lumisadetta, pakkasta,
jäätä, tuulta ja vettä. Ne pysyvät tukevasti paikal-
laan vuosien ja vuodenaikojen vaihtuessa. Huolto-
vapaisiin tuotteisiimme ei tarvitse käyttää aikaa  
tai resursseja, eikä niistä näin ollen aiheudu lisä-
kustannuksia.

Weland 365 kestää säässä kuin säässä – rauhalli-
sista kesäsateista syksyn kovimpiin myrskyihin.
Kaatosade, lumisade, pakkanen, jää, tuuli, vesi 
– keli kuin keli käy. Weland 365 pysyy vahvana 
vuosien ja vuosikymmenten ajan. Asennus on
helppoa ja nopeaa.

Tuotteemme sopivat hyvin yhteen, joten niitä  
on helppo yhdistellä eri tavoin. Valikoimamme
kestää käyttöä vuoden kaikkina päivinä.

WELAND
365



365



Teemme pyöräilystä helpompaa vuodenajasta riippumatta. Tuoteva-
likoimaamme kuuluu varmoja ja helppokäyttöisiä säilytysratkaisuja 
kaikille pyöräilijöille. Ratkaisumme mahdollistavat pyörän säilyttämisen 
turvallisesti. Tuotteemme ovat kestäviä ja pysyvät luotettavasti paikal-
laan ympäri vuoden säästä riippumatta. 

Pidämme pyörävarkaat loitolla ja luomme järjestystä niin kaupunkien 
keskustoissa, maaseudulla kuin asuinalueilla. Tuotteemme ovat huol-
tovapaita ja ne voidaan mukauttaa tarpeiden ja ympäristön mukaan. 
Tuotteet voidaan koota paikan päällä tai toimittaa valmiiksi koottuina. 

TEEMME  
PYÖRÄILYSTÄ 
HELPOMPAA 
YMPÄRI VUODEN. 

PYÖRÄILY 365
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Kuvastossa näkyvät värit voivat poiketa todellisista.
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YMER

Ymer on huoltovapaa, moduulijärjestelmään perustuva pyöräkatos, 
joka on helppo mukauttaa käyttökohteen ja tarpeiden mukaan. Se 
voidaan koota paikan päällä betonianturoiden päälle tai toimittaa 
valmiiksi laatan päälle koottuna.

Pienimpään malliin mahtuu yhdeksän pyörää ja jokainen kahden 
metrin mittainen lisäosa tuo lisätilaa viidelle pyörälle. Pyörä-
katoksesta on saatavana myös kaksipuoleinen malli Ymer Dubbel. 

Katoksen runko on jauhemaalattua alumiinia. Seinät ovat vakio-
mallissa rei´itettyä alumiinilevyä, mutta saatavana on myös 
karkaistusta lasista valmistetut seinät. Katto on vakiomallissa 
muovia, mutta saatavana on myös maksaruohoviherkatto. 
Katoksen pyöräteline on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.

Katso kiinnitysohjeet sivuilta 34–37.

Pyöräkatos

MITAT

Pituus 2000 mm/moduuli
Syvyys 2806 mm
Korkeus 2177 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pyöräteline
Rambo-lukituskaari
Lasi
LED-valo
Maksaruohokatto

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi

4500

2177

2806 4562
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TELLUS DUO CYKEL

Tellus Duo Cykel on uudenlainen pyörien säilytystila, joka 
sopii lasiseinien ansiosta useimpiin ympäristöihin. Se on 
erinomainen vaihtoehto silloin, kun suojattuja pyöräpaikkoja 
tarvitaan enemmän. 

Suojan rakenne on yksinkertainen, kätevä ja huoltovapaa. 
Runko on jauhemaalattua alumiinia ja seinät ovat katkaistua 
lasia. Seinämateriaaliksi on saatavilla myös korkeapainelami-
naatti tai rei´itetty alumiinilevy. 

Katso kiinnitysohjeet sivuilta 34–37.

Pyöräsuoja

MITAT

Pituus 2000 mm/moduuli
Syvyys 2806 mm
Korkeus 2177 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

Laminaattilevyt
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pyöräteline
Rambo-lukituskaari
Lasi
LED-valo
Maksaruohokatto

7114

3036

9060

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi



8

TELLUS 30/37
Pyörävarasto

Tellus 30 ja 37 ovat joustavia varastoratkaisuja, joiden syvyys 
pylväiden välistä mitattuna on 3 ja 3,75 metriä. Varaston koko 
on 6–50 neliömetriä ja se sopii erinomaisesti kierrätyspisteeksi, 
varastoksi tai pyörien säilytykseen. Järjestelmä voidaan suunni-
tella helposti tarpeiden ja käyttökohteen mukaan. Esimerkiksi 
yhtä moduulia voidaan käyttää lajittelupisteenä ja toista pyöri-
en säilyttämiseen. 

Käytännöllinen, huoltovapaa ja helppo asentaa. Katso lisätieto-
ja sivuilta 34–37. 

MITAT

Tellus 30/37
Pituus 2140 mm/moduuli
Syvyys 3716 / 4562 mm
Korkeus 2510 / 2530 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

Laminaattilevyt
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Ovi
LED-valo
Pyöräteline
Rambo-lukituskaari
Maksaruohokatto
Lasi
Jäteluukku

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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Tellus 30/37  mallin laajennettavuus

Voit suunnitella oman Tellus 30- tai Tellus 37-mallin Welandin 
sivustoilla osoitteessa www.welandutemiljo.se. 

Tellus 30

3716 4780

2510

Tellus 37

4562

2530

4780
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MITAT

Pituus 200 mm
Syvyys 10 mm
Korkeus 850 mm

PAINO

15 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu kuumasinkitty
pelti
Väri valittavissa

Calypso Orion Delta 

Ramlås on suunniteltu pyörien kiinnittämiseen kaupunkiympäris-
tössä, kuten toreilla, rautatieasemilla sekä hallien ja myymälöiden 
edustalla. Pyörän kiinnityskaari on paras tapa varkauksien ehkäise-
miseen. Se valmistetaan laserleikatusta levystä, joka kuumasinki-
tään ja jauhemaalataan. Pyörän kiinnityskaari voidaan joko valaa 
suoraan maahan tai asentaa valetun betonilaatan päälle. Asen-
nustavasta riippumatta tuote on helppo asentaa ja se on vakaa ja 
huoltovapaa. Väri on valittavissa.

Ramlås-kiinnityskaaresta on saatavana kolme vakiomallia: Orion, 
Delta ja Calypso. Valmistaminen laserleikkaamalla tarkoittaa, että 
pyörän kiinnityskaaren mallin voi suunnitella myös itse. Vain mieli-
kuvitus on rajana!

RAMLÅS
Pyörän kiinnityskaari

200 200 20010 10 10

1250

200 200 20010 10 10

1250

200 200 20010 10 10

1250

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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PYÖRÄPIDIKE JA RAMBO
Pyöräteline

MITAT

Rambo / pyöräpidike
Pituus 165 / 84 mm
Syvyys 727 / 300 mm
Korkeus 650 / 415 mm

PAINO

Rambo / pyöräpidike
3,2 / 1,7 kg

MATERIAALI

Kuumasinkitty teräs

Kuumasinkitystä teräksestä valmistetut pyöräpidikkeemme  
voidaan asentaa suoraan tai 45 asteen kulmassa, vapaasti  
seisovaksi pyörätelineeksi tai kiinnittää julkisivuun.

Rambo on tavalliseen pyöräpidikkeeseen liitettävä lukituskaari, 
joka minimoi varkausriskin ja helpottaa pyörän lukitsemista.

165 727

650

84 300

415

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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HUOLTOPISTE
Polkupyörien huoltamiseen

Huoltopisteessä pyöräilijät voivat täyttää renkaita ja tehdä
yksinkertaisia huoltotoimia säältä suojatussa ja miellyttävässä
ympäristössä. Huoltopiste sopii niin kaupungin keskustaan kuin
maaseudulle, asuinalueille ja pyöräteiden varsille. Kaikkialle,
missä pyöräilijät liikkuvat. Huoltopisteessä on Aero-kompressori-
pumppu, joka käynnistyy helposti painikkeen painalluksella sekä
yksinkertainen pyöräteline, joka varmistaa, että pyörää on helppo
huoltaa sopivalla korkeudella. Mukana on myös lukittava työkalu-
sarja ja vaijeri.

Huoltopiste toimitetaan valmiiksi koottuna betonilaatan päällä. 

MITAT

Pituus 4100 mm 
Syvyys 1547 mm
Korkeus 2462 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Maksaruohokatto
LED-valo
Lasi

CYKELSERVICE

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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BIKE
Pyöräteline

MITAT

Yksipuolinen / kaksipuoleinen
Pituus 2000 / 2000 mm
Syvyys 365 / 630 mm
Korkeus 626 / 626 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Kuumasinkitty teräs ja 
maalattu alumiini.
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pallo pylvään päähän
Rambo-lukituskaari

Bike on huoltovapaa, vankka ja helposti asennettava jauhemaala-
tusta alumiinista valmistettu pyöräteline, jossa on rengaspidikkeet 
kuumasinkittyä terästä. Se toimitetaan viiden pyöräpaikan osiois-
sa, joita täydentää betonijalusta. Pylväiden päihin on valittavana 
musta muovikansi tai massiivialumiinista valmistettu pallo.

Pienimpään malliin mahtuu viisi pyörää ja jokainen kahden metrin 
mittainen lisäosio tuo lisätilaa viidelle pyörälle. Bike-mallista on 
saatavana myös kaksipuoleinen versio, joka voidaan asentaa 45 
asteen kulmaan. 

2105

605

399

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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AERO
Pyöränpumppu

MITAT

Pituus 745 mm
Syvyys 500 mm
Korkeus 932 mm

PAINO

38 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Alumiini
Vakioväri

Musta RAL 9005, kiiltoarvo 30

Aero on kompressoripumppu, jota on helppo käyttää painikkeen 
painalluksella. Se on käyttövalmis kahdessa minuutissa ja sitä 
ohjaa ajastin. Aika-asetus suojaa pumppua rikkoutumiselta letkun 
hajotessa. Ilmaus tapahtuu automaattisesti, kun pumppu käynnis-
tetään. 

Aerossa on vahvistettu ilmaletku, kahva ja suutin polkupyörien  
ja auton venttiileihin. Aero voidaan asentaa betonianturaan tai  
jalustaan tai se on saatavana valmiiksi betonilaattaan asennettuna. 

745

805

400

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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Tuomme väriä elämään erottumalla tai vaihtoehtoisesti sulaudumme 
kaikenlaisiin ympäristöihin. Varastoihin ja kierrätyspisteisiin on saatavana 
maalattu alumiinirunko ja korkeapainelaminaatti seinät, joihin on 
valittavana useita värejä. Saatavana on vakiovärejä sekä lisävärivalikoima 
jos haluat, että tuotteemme sulautuvat täydellisesti ympäristön 
värimaailmaan.

Ota huomioon, että värimallit eivät vastaa painettuna täysin todellisuutta,
joten värit voivat näyttää erilaisilta alumiinipinnalla tai laminaattilevyllä.
Katso lisätietoa laminaattilevyjen väreistä osoitteesta formica.com
hakusanalla Vivix tai syöttämällä haluamasi värikoodin, kuten F0187.

TUOTTEEMME 
SULAUTUVAT 
YMPÄRISTÖÖN 
TAI EROTTUVAT 
JOUKOSTA.

VÄRIT
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VAKIOVÄRIT, LAMINAATTILEVYT

VAKIOVÄRIT, ALUMIINI

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 

TILAUSVÄRIT, LAMINAATTILEVYT

Svart RAL 9005 
Glans 30 

Grön RAL 6009 Grå RAL 7024 
 

Brun RAL 6008
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Tuotevalikoimamme tuotteet sopivat käytettäväksi yksittäin tai yhdessä 
muiden tuotteiden kanssa. Luomme turvallisia pysäköintipaikkoja, 
oleskelutiloja, siistejä ympäristöjä ja vankkoja infopisteitä.

21

TUOTTEEMME 
OVAT VANKKOJA 
JA PYSYVÄT  
PUHTAINA.

LISÄVARUSTEET
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CARPO
Pysäköintialueen aita

aita, joka sopii hyvin useisiin ympäristöihin. Kustannustehokas
ratkaisu puurakenteisiin aitoihin verrattuna. Jalustaprofiiliin on
saatavana heijastin, mikä helpottaa pysäköintiä pimeällä ja 
hämärässä. Mukana betonianturat.

MITAT

Pituus 3105 mm
Syvyys 105 mm
Korkeus 605 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

Längd max 3105

605

105

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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LASITETTU AITA
Lasitettu aita

8 mm paksulla karkaistulla lasilla varustettu aita on tyylikäs valinta.  
Lasiosiot toimitetaan valmiiksi asennettuina niin, että ne on  
helppo kiinnittää pylväisiin.

Aidan rakenne on huoltovapaa ja sen runko on jauhemaalattua 
alumiinia.

Lasiaita on helppo asentaa itse. Sen asentamiseen tarvitaan vain
kuusioavain. Valittavana on kiinteästi asennettu aita, joka on
paikallaan ympäri vuoden tai irrotettava aita, joka on helppo
purkaa tarvittaessa.

Saatavilla erillinen esite.

MITAT

Pituus 1000 / 2000 mm
Korkeus 900 / 1400 mm

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pallo pylvään päähän

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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MITAT

Pituus 422 mm
Syvyys 264 mm
Korkeus 540 mm

PAINO

8,7 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini
Katso värit sivulta 19.

LISÄVARUSTEET

Pienempi suuaukko
Kansi
Anturallinen jalusta

HEDE

Hede on jauhemaalatusta alumiinista valmistettu roskakori, 
joka sopii julkisiin ympäristöihin. Lukittavan ja pohjasta tyhjen-
nettävän roskakorin tilavuus on noin 35 litraa. Hede voidaan 
asentaa seinään tai jalustan ja betonianturan päälle. 

Roskakori

400

540

260

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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FYRE
Tuhkakuppi

Fyre on valmistettu jauhemaalatusta alumiinista ja ritilä on ruos-
tumatonta terästä. Tuhkakupissa on tyhjentämistä helpottava 
sisäsäiliö. Voidaan kiinnittää seinään tai pylvääseen. 

Saatavana vain mustana.

MITAT

Leveys 110 mm
Korkeus 110 mm
Syvyys 270 mm

PAINO

1,5 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Mustaksi maalattu alumiini 
Musta RAL 9005

LISÄVARUSTEET

Sadesuoja

110

270

110

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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INFOTELINE
Infotaulu/infokaappi

Huoltovapaa infoteline, jonka runko ja tausta ovat luonnon-
anodisoitua alumiinia. Voidaan kiinnittää seinään tai pylväisiin.
Etulasi on UV-säteilyn kestävää polykarbonaattia ja siinä
on kätevä lukitustoiminto ja avain. Infotelineen tilavuus on
yhteensä 990 x 970 mm (kolme A3-arkkia leveyssuunnassa ja
kaksi A3-arkkia korkeussuunnassa). Saatavana myös 
LED-valolla varustettuna.

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini

LISÄVARUSTEET

LED-valo

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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NÄYTTÄVÄSTI 
KATUKUVASSA.
Mallistoomme kuuluu huoltovapaita, kuumasinkitystä teräksestä ja alumiinista
valmistettuja kalusteita. Ne ovat vankkoja ja lujia. Ne sopivat parhaiten ulko-
tiloihin, kuten katujen varsille ja toreille, golfkentille ja leirintäalueille. 

Tuotteemme ovat tukevia ja kestäviä säästä riippumatta. Ne ovat mukavia ja 
kutsuvia.

KALUSTEET 365
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BORE

Bore on vakaa pöydän ja penkkien yhdistelmä, joka sopii 
taukopaikoille ja ulkotiloihin. Vankka kaluste on valmistettu 
huoltovapaasta alumiinista ja sen runko on kuumasinkittyä 
terästä. Käytännöllinen tuote, jota ei tarvitse huoltaa.  
Toimitetaan valmiiksi koottuna.

Taukopaikkakalusteet

MITAT

Pituus 1500 mm
Syvyys 1920 mm
Korkeus 819 mm
Istuinkorkeus 454 mm

PAINO

44 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Alumiini ja
kuumasinkitty teräs

Penkin/pöydän profiili 
alumiinia, jossa kulutusta 
kestävä koristepainatus  
(pyökki)

1920

454

819

1500

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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MITAT 

Egil / Beda / Brage

Pituus 

1500 / 1705 / 1498 mm

Syvyys 

865 / 583 / 375 mm

Korkeus 

755 / 939 / 306 mm
    
PAINO 

Egil / Beda / Brage
22 / 48 / 22 kg

VÄRI JA MATERIAALI

Maalattu alumiini 
Katso värit sivulta 19.

Penkin ja pöydän profiili
alumiinia, jossa kulutusta
kestävä koristepainatus 
(pyökki).

EGIL / BEDA / BRAGE
Alumiiniset taukopaikkakalusteet

EGIL - pöytä  
Egil on huoltovapaa alumiinipöytä, joka on tukeva valinta julkisiin 
tiloihin ja ulkotiloihin. 

BEDA - selkänojallinen penkki 
Beda-alumiinipenkki on täysin huoltovapaa kaluste, joka sopii golf-
kentille ja puistoihin. Penkki on saatavana käsinojilla tai ilman. 

BRAGE - selkänojaton penkki 
Brage on alumiinipenkki, joka voidaan asentaa jalustalle tai kiin-
nittää seinään.

Kaikki tuotteet ovat tukevia, käytännöllisiä ja helppoja asentaa. 
Katso kiinnitysohjeet sivuilta 50–53.

1705

939

583

1498 375

306

755

1500 865

LISÄTIEDOT

www.laatukilpi.fi
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ASENTAMINEN.
Tuotteemme pysyvät tukevasti kaikilla alustoilla. Sateen ryöpytessä,
lumen tuiskutessa ja tuulen ulvoessa. Ne ovat luotettavia, niin
kostealla kuin kuivalla säällä.

Tämä edellyttää kuitenkin, että tuotteet on kiinnitetty oikein.

35
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www.laatukilpi.fi

Tuotteidemme käsitteleminen ja asentaminen on helppoa. On kuitenkin 
tärkeää, että ne kiinnitetään oikealla tavalla toimituksen mukana tulevien 
ohjeiden mukaisesti. Oikein asennettuna tuotteet ovat tukevia, turvallisia 
ja vankkoja – vuosien ja vuodenaikojen vaihtuessa.

Tuotteemme voidaan kiinnittää maahan useilla tavoilla esim. asentamalla
ne 500 mm:n anturaan tai jalustaan. Ota yhteyttä, niin neuvomme, mikä
ratkaisu sopii tuotteeseesi ja tarpeisiisi parhaiten.

Betonilaatta

Antura

Jalusta

ASENTAMINEN,  
PERUSTUS JA  
KIINNITTÄMINEN.

Kaikkiin varastoihimme  
ja pyöräsuojiimme on  
saatavana LED-valot.

LED-
VALO
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VASTUULLINEN 
VUODEN YMPÄRI.
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TUOTTEEMME OVAT 
KESTÄVIÄ, NIIN SINUN 
KUIN YMPÄRISTÖN 
KANNALTA.    
Kannamme vastuumme. Niin asiakkaidemme 
kuin ympäristön osalta. Olemme luotettava 
ja pitkäkestoiseen yhteistyöhön tähtäävä 
kumppani. Vahvuutenamme on aina sopivien 
tuotteiden toimittaminen oikeaan aikaan ja 
oikeaan hintaan. 

Tuotteemme ovat huoltovapaita ja täysin kier-
rätettäviä. Ne valmistetaan Welandin tehtaal-
la smålandlaisen tahdonvoiman ja tarkkuuden 
avulla. Ympäristöstä huolehtiminen on meille 
luonnollinen osa toimintaamme. Pyrimme 

jatkuvasti kehittämään tuotevalikoimaamme 
ja prosessejamme entistä tehokkaammiksi 
materiaalien ja energiankierrätyksen osalta ja 
tähtäämme vastuulliseen tulevaisuuteen. 

Seuraamme kehitystä ja päivitämme toimin-
taamme uusimman tekniikan avulla. Emme 
pyri vain täyttämään vaatimuksia ja odotuksia, 
vaan jopa ylittämään ne 365 päivää vuodessa. 

Olemme standardin EN 1090 mukaisesti 
CE-merkitty toimittaja.

www.laatukilpi.fi
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Olemme osaava ja joustava kokonaistoimittaja. 
Valikoimamme on joustava ja tuotteet on aina 
mahdollista mukauttaa asiakkaiden toiveiden 
mukaan. 

Tuotteet valmistetaan Welandin omien 
suunnittelijoiden avulla Welandin tehtaassa 
Smålandissa. Meidän kautta saat huoltovapaat 
tuotteet suoraan valmistajalta. Koska tunnem-
me koko valmistusprosessin, voimme varmistaa 
tuotteiden laadun, ja saat aina helposti vas-
tauksen tuotteita koskeviin kysymyksiin. 

Weland tuotteet ovat vankkoja 365 päivää 
vuodessa.

www.laatukilpi.fi

JOUSTAVA  
VALMISTUS.
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NÄYTTÄVÄSTI 
KATUKUVASSA

Tuotteemme pysyvät tukevasti paikallaan vuosien ja vuodenaikojen 
vaihtuessa, säästä riippumatta. 365 päivää vuodessa. Valikoimamme 

sisältää erilaisiin ulkotiloihin sopivia huoltovapaita tuotteita, jotka ovat 
käytännöllisiä ja helppoja asentaa. 

Tuotteet valmistetaan Ruotsin Smålandissa.  
www.welandutemiljo.se


