
Mer utsikt med glasräcke
 Skräddarsydd med stilren och elegant design



Det finns en massa olika variationer på räcken 
t ex kan ditt räcke börja med klämfäste istället 
för en stolpe.

Lys upp ditt räcke, garanterat mycket snyggt och effektfullt! 

Rund handledare                                                          Fyrkantig handledare                                                   Trähandledare

Brett sortiment och kort leveranstid
Vårt breda lagerförda sortiment av räckeskomponenter 
och tillbehör såsom klämfästen, konsoler och överligg-
are i olika utförande ger dig en kort leveranstid på ditt 
skräddarsydda glasräcke.

Oftast levererar vi inom 10 arbetsdagar till din åter-
försäljare. Utöver vårt lagerförda sortiment kan vi med 
kort ledtid även beställa hem specialsortiment vid ön-
skemål.

Sidomontage                        Golvmontage                        

Vi skräddarsyr glasräcket efter dina önskemål.  Vi har 
flera varianter av rostfria räcken med olika detaljer 
som ger dig en möjlighet att hitta en design som pas-
sar dig och ditt hus. 

Med ett glasräcke får du ännu mer utav din utsikt. Ett 
räcke med glas ger ett luftigt intryck och kan få ett 
mindre utrymme att upplevas som större. Med en stil-
ren och elegant design i kombination med hög kvalité 
så bidrar glasräcket till ett modernt och exklusivt ut-

seende. Räcket passar på balkongen, altanen, runt 
poolen eller trappan, både inom- och utomhus. Alltid 
skräddarsytt efter dina mått.

Det rostfria räcket är lättmonterat och du väljer mellan 
en golv- eller sidomonterad stolpe. Du kan välja olika 
form på stolpen, rund eller fyrkantig och det finns olika 
former på klämfästet som håller i glaset. Det finns även 
olika alternativ av överliggare, stål eller trä, fyrkantig 
eller rund, välj själv.

Skräddarsydda glasräcken i rostfritt stål



Rengöringsspray
19060100000

Lim för rostfritt stål
19133100000

Glasmonteringshjälp
19071500000

Borrmall
19071844200

De rostfria produkter vi lagerför finns i två olika stålkvalitéer – 304 och 316. 304 har ett gott korrosionsskydd men 316 har markant bättre korr-
osionsbeständighet i nästan alla miljöer. Vi råder därför våra kunder att använda 304 vid inomhusbruk och 316 vid utomhusbruk. Då rostfritt stål 
aldrig är helt korrosionsfritt rekommenderar vi att man behandlar alla rostfria detaljer med till exempel Q-Ultra-Clean direkt efter installa-
tion för att avlägsna skadliga rester. Upprepa sedan denna behandling för att säkerställa ett gott korrosionsskydd (gäller endast artiklar av 
316-kvalité). Ge ditt räcke lite omtanke så håller det sig vackert så länge du sköter det.

Inspiration och variation 

Fyrkantiga stolpar och klämfästen.        Runda stolpar och klämfästen.                          Sidomontage                         

Här är de vanligaste tillbehören som behövs för att montera och underhålla våra 
olika räcken.
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