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Weland Golf är Sveriges ledande leverantör av underhållsfria produkter för golfbanor. I vårt  
sortiment ingår bland annat väderskydd för driving range, golfbänkar och informationstavlor.  
Vårt löfte är att leverera svensktillverkade produkter som är lättmonterade och underhållsfria.

Weland Golfs styrka är vår flexibilitet och täta kontakt med våra kunder. Vi kan lätt, tillsammans med 
våra kunder, ändra utseende och form på såväl nya som befintliga produkter. Våra produkter kan 
enkelt förses med sponsringsbudskap. Detta ger nya möjligheter för sponsorer att synas på klubben 
på ett naturligt sätt. Weland Golf ger er nya, naturliga, reklamytor som smälter in i miljön.

Weland Golfs produkter är det självklara valet hos både små och stora golfklubbar. Weland Golf är 
en del av Weland Aluminium AB som har sin produktion i Alvesta. Weland Golf utvecklas oavbrutet 
och vi satsar stora resurser på utveckling av nya produkter. Du kan därför vara säker på att produkter 
från oss håller hög kvalitet, nu och i framtiden.

Underhållsfria 
golfbaneprodukter
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VÄDERSKYDD DRIVING RANGE
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Kungsbacka Golfklubb har märkt en rejäl ökning av intäkterna sedan man  
investerade i nytt väderskydd för driving range. Väderskyddet har tolv utslagsplatser 
och är ett underhållsfritt alternativ som förlänger säsongen.

Sommaren 2016 levererade Weland Golf ett väderskydd för driving range till  
Kungsbacka Golfklubb. Sedan leveransen har klubben sett en stor ökning av  
intäkterna. Intäkten från driving rangen har, efter att väderskyddet kommit på  
plats, ökat med cirka 100%. 

- Vi har sett att väderskyddet har gjort stor skillnad,  
 säger Andri Reumert, VD och klubbchef på Kungsbacka Golfklubb. 

POSITIVA REAKTIONER

Enligt Andri Reumert har klubben fått positiva reaktioner från såväl medlemmar  
som grannklubbarnas medlemmar. 

- Vi får ofta höra hur estetiskt tilltalande och maffigt väderskyddet  
 ser ut, säger Andri Reumert.
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VÄDERSKYDD FÖR DRIVING RANGE
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FÖRLÄNG SÄSONGEN 
OCH ÖKA ERA INTÄKTER
EN SÄKER INVESTERING

Genom att investera i ett underhållsfritt väderskydd för driving range förlänger man tränings- 
säsongen och ökar intäkterna. Klubbens pro kan hålla kurser för flera personer även vid dålig 
väderlek. Man ser alla deltagare samtidigt eftersom hela väderskyddet är genomsiktligt. Med  
vår nya LED-belysning installerad kan man även träna efter mörkrets inbrott. Väderskyddet  
smälter väl in i de allra flesta miljöer.

FINANSIERING

Eftersom vi är säkra i vårt påstående att klubben kommer öka sina intäkter, kan vi därför  
erbjuda en mycket förmånlig finansiering. Kontakta oss för offert/kalkylförslag!
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VÄDERSKYDD DRIVING RANGE
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VÄDERSKYDD DRIVING RANGE
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SKYDD MOT  
VÄDER OCH VIND
VÄDERSKYDD DRIVING RANGE

Ett underhållsfritt alternativ som förlänger säsongen och  
ökar intäkterna. Stativ av pulverlackerad aluminium. Tak av  
UV-beständig kanalplast. Väggar av härdat glas. 

VÄDERSKYDD FIKAPLATS

Ett attraktivt skydd från regn och vind. Stativ av pulverlackerad 
aluminium. Tak av UV-beständig kanalplast. Väggar av härdat glas.

VÄDERSKYDD GOLFBILAR

Ett underhållsfritt skydd som håller golfbilar undan från regn 
och vind. Med stativ av pulverlackerad aluminium och tak av 
UV-beständig kanalplast. Väggarna består av härdat glas.
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UTOMHUSMÖBLER
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UNDERHÅLLSFRITT
Med våra underhållsfria produkter spar klubben både tid och pengar. Inga bänkar som behöver 
tas in och slipas och oljas inför vintern. De klarar att stå ute, i ur och skur, året om. Bara att spola 
av någon gång.

Stora besparingar för banpersonalen om  
Welands bänkar, skyltar och papperskorgar  
monteras på betongplatta. Snyggt och  
prydligt utan kantklippning.
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BEHÖVER INTE TAS  
IN UNDER VINTERN
GOLFBÄNK MED OCH UTAN RYGG

Det perfekta alternativet som kan vara ute året runt utan att ta 
skada. Sits och rygg av aluminium med ”trälook”.

GOLFBÄNK OCH TEESKYLT

Alla våra produkter är designade så att de kan sammankopplas  
till olika enheter. Bilden visar ett exempel där man byggt samman 
en teeskylt med vår golfsoffa.

GOLFBÄNK, VÄGGMODELL

En bänk i underhållsfritt material. Bänken monteras i  
vägg/säkerhetsnät med lämpligt infästning. Sitsen tillverkas av 
aluminium med ”trälook”.
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INFORMATIONSBÄRARE
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INFORMATION SOM SYNS
INFORMATIONSTAVLA MED STATIV

För information om starttider, slope m.m. Format 1107 x 1138 mm, rymmer 3 st A3 
på bredden och 2 st A3 på höjden. Låsbart med nyckel. Magnetiskt bakstycke och 
dropplist. För montage på stolpar. Utbyggbart i flera sektioner.

INFORMATIONSSKÅP FÖR VÄGGMONTAGE

För information om starttider, slope m.m. Format 1107 x 1138 mm, rymmer tre  
stycken A3 på bredden och två stycken A3 på höjden. Låsbart med nyckel.  
Magnetiskt bakstycke och dropplist.

HÄNVISNINGSSKYLTAR

Stolpe av samma typ som övriga produkter från Weland Golf. Kan även kombineras 
och monteras ihop med övriga produkter.

TEESKYLT/AVSTÅNDSSKYLT

Stabil konstruktion som tål tuffa tag. Sponsorskylten kan lätt bytas ut. Finns med 
gjuten aluminiumkula som avslutning alternativt plastlock.
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ÖVRIGA PRODUKTER
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STILRENT OCH MODERNT
SÄKERHETSNÄT

Nät av pulverlackerad sträckmetall. Vårt modulsystem gör att det enkelt kan byggas 
ut helt enligt era önskemål. Möjlighet att koppla på sittbänk eller andra produkter ur 
vårt sortiment.

PAPPERSKORG/ASKKOPP

Papperskorg i pulverlackerad aluminium. Papperskorgen är låsbar med tömning 
nedåt. Rymmer ca 35 liter. 

Askkopp i pulverlackerad aluminium och med galler i rostfritt stål. Med inre behållare.

CYKELPARKERING/CYKELSKYDD

Stativ av pulverlackerad aluminium. Hjulhållare av varmförzinkat stål. Levereras i  
sektioner med fem platser, komplett med betongfundament. 

Cykelskydd är enkla att anpassa efter behov. Platsbyggs på fundament i mark eller  
levereras färdigmonterade på betongplatta.

KLOCKSTAPEL

Klockstapel tillverkad av radiebockade aluminiumrör och har som standard en 600 mm 
urtavla. Levereras med RDS-styrning och batteriback-up vilket garanterar rätt tid.
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REFERENSER
Några av våra uppdragsgivare är:

På vår hemsida www.welandgolf.se kan du se mer bilder  
på de produkter vi levererat till våra nöjda kunder.
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0472-445 00 / info@welandgolf.se / www.welandgolf.se

Returadress: Weland Aluminium AB Avd. Golf / Björnstorpsvägen 2, 342 30 Alvesta Avs: Bring Citymail, Box 90108, 120 21 Stockholm
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Weland Golf förbehåller sig rätten till konstruktionsändringar. Eftertryck förbjudes.


