
RESTAURANGSTAKET 2017





Med vår hjälp kan du skapa en trevlig och stilren uteservering för dina gäster. Med en attraktiv 
uteservering får du fler gäster och ökade intäkter. När säsongen är slut demonteras staketet 
lika enkelt som det sattes ihop, med hjälp av en insexnyckel.

Weland Utemiljös restaurangstaket är modulbaserade. Du kan anpassa material, mått, färg och 
tillval efter dina önskemål. Restaurangstaketen kan även kombineras med snygga, funktionella 
markisvävar. Gemensamt för Weland Utemiljös produkter är att de ska vara lätta, snygga och 
enkla att montera. Samtliga produkter är av hög kvalitet och tillverkas i vår fabrik i Alvesta. 

Weland Utemiljö
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STAKET MED MARKISVÄV

SLITSTARKT 
MATERIAL SOM 
FÅNGAR BLICKAR
Ett restaurangstaket av hög kvalitet som man enkelt monterar själv. Markisväven är av märket 
Sandatex. Tyget är teflonimpregnerat och är mycket ljuståligt. Markisväven är lätt att hålla ren 
och är utformad för att vara extra tålig mot kastvindar. Vill du få din logotype på markisväven 
så kan vi ombesörja tryckning. 

Staketen finns som standard i 1 och 2 meters längder. Se färgprover på sidan 15-17.
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MÅTT
Grundsektion - Stativ 1-2 m

FÄRG & MATERIAL

Standard färger

Lackerad aluminium

Markisväv
Vi använder Sandatex Markisväv som finns i 
olika färger och mönster se sidan 15-17.

TILLVAL
Stativavslut
Menyskåp
Menytavla
Griffeltavla
Askkopp

MER INFORMATION
www.welandutemiljo.se

2000

900

900900

900

1000

1000 2000
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FÖRHÖJT SOM VINDSKYDD

Ett restaurangstaket med markisväv i kombination med överdel i 6 mm polykarbonat. 
Nedre delen har samma utformning som vårt staket ”Restaurangstaket markisväv” men har 
kompletterats med en färdigmonterad överdel för optimalt vindskydd.

Denna kombination kan även användas som komplement till staket med endast markisväv för 
att erhålla vindskydd vid gavelsidor. Våra staket finns som standard i 1 och 2 meters längder.

NJUT AV SOMMARENS 
LJUMMA KVÄLLAR
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MÅTT
Grundsektion - Stativ 1-2 m

FÄRG & MATERIAL

Standard färger

Lackerad aluminium

Markisväv
Vi använder Sandatex Markisväv som finns i 
olika färger och mönster se sidan 15-17.

TILLVAL
Stativavslut
Menyskåp
Menytavla
Griffeltavla
Askkopp

MER INFORMATION
www.welandutemiljo.se eller kolla prislistan
för ytterligare modeller.

2000

1600

1000

1600

1600 1600

20001000
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STAKET MED GLAS

Ett restaurangstaket med 8 mm härdat glas, för ett exklusivare utseende. 
De glasade sektionerna levereras färdigmonterade som enkelt fästs till stolparna. 

Vi kan även leverera glasen med tryckt film i form av logotype, enligt överenskommelse. 
Staketet finns i två höjdalternativ; 900 och 1400 mm. Som standard finns 1 eller 2 meters längder.

STILRENT OCH 
MODERNT STAKET
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MÅTT
Grundsektion - Stativ 1-2 m

FÄRG & MATERIAL

Standard färger

Lackerad aluminium

TILLVAL
Stativavslut
Menyskåp
Menytavla
Griffeltavla
Askkopp

MER INFORMATION
www.welandutemiljo.se eller kolla prislistan
för ytterligare modeller.

2000

900

900900

900

1000

20001000

1400

2000

1400

2000
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986/15 15/79

Vi tycker det är viktigt att våra markisvävar både är tilltalande och slitstarka. Markisväven 
ger hela uteserveringen ett välkommande och trevligt intryck. Vår markisväv kommer ifrån 
Sandatex som är Nordens ledande leverantör av markisväv. Materialet är kraftigt och 
påverkas inte av väder och vind. Markisväven är tillverkad enligt högsta kvalitetsstandard 
i Italien. För att få rätt kulör har vi över 50 färger som du kan välja bland. Vill du få er 
logotype eller slogan på markisväven så kan Weland Utemiljö ombesörja tryckningen. 15

79 407/94 94/15 873/926 94/97 407/151 986/727 727/15

4215/97 97 4215/24 107 407/79 407/3245360-107 5379/24

MARKISVÄV

FÄRGER OCH TILLVAL
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24 12

407/373 72 56 11 98

407/11 73 91

105/15 407/58 58 54 5380/426

426 407/84 84

97/845358/91 97/8 926/62 407/16

7 5357/7 407/307 873/5 5 407/305 97/13 873/87

407/324

16



407/75 4215/92 5359/75 92 10

13 15/93 15/1

87 407/392 75

986/151407/51 4215/15 407/727 52

407/52 15/14 929 407/926 926 873/930 407/81 81

4215/81
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STATIVAVSLUTNINGAR

STATIVFÄRGER

Svart RAL9005

Brun RAL6008 Grön RAL6009

 Natureloxerad

Grå RAL7024

Klot silver Plastlock svartKlot guld

Staket med tross
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VI ÄR HÅLLBARA,
FÖR DIG OCH FÖR MILJÖN
Vi tar vårt ansvar. För våra kunder och för vår miljö. Vi är en 
pålitlig partner i långsiktiga samarbeten och vår styrka är att 
alltid leverera rätt produkter, i rätt tid, till rätt pris. 

Våra produkter är tillverkade i egen fabrik, med småländsk 
viljekraft och stor lyhördhet. Vi ser miljöarbetet som en 
naturlig del av vår produktion, genom att vi ständigt arbetar 

för att utveckla våra processer för effektivare material- och 
energiåtergivning – och hållbar utveckling för framtiden.

Vi följer utvecklingen och uppdaterar vår produktion med 
den senaste tekniken. För att inte bara uppfylla krav och 
förväntningar, utan även överträffa dem. 365 dagar om året. 
Vi är godkända CE-leverantörer enligt EN 1090.
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TILLBEHÖR OCH
ANDRA PRODUKTER
Weland Utemiljö erbjuder ett stort utbud av tillbehör till din 
uteservering. Vi har även andra underhållsfria produkter som 
du kan komplettera med. Vi har allt från askkoppar och 
menytavlor till rastmöbler.

Våra populära menytavlor finns i tre utföranden; griffeltavla, 
menytavla eller menyskåp. Vill du ha en traditionell meny 
som är lätt att ändra, rekommenderar vi vår griffeltavla.               

Om du istället har en tryckt meny har vi menyskåp i två 
varianter, med eller utan belysning. Vår något enklare 
variant är en menytavla för formaten A4 eller A3.

Vi gör det enkelt för dig att ta hand om dina rökande gäster 
med askkoppar och rökpelare. Båda är lätta att tömma och 
monteras enkelt vid din uteservering.
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Askopp Griffeltavla Menyskåp med belysning Rastmöbel
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Weland Aluminium AB Avd. Welandutemiljö / Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta
0472-445 00 / info@welandutemiljo.se / www.welandutemiljo.se


