
Alu-Railing
Aluminiumräcke 
med glaset i fokus



Brett sortiment
GSAB har lång erfarenhet, och ett brett sortiment, av 
glasräcken. Vi kan erbjuda räcken med stolpar i rostfritt 
stål eller aluminium. Vi har även stolpfria glasräcken där 
du maximerar din utsikt. 

Alu-Railing kännetecknas av ett modernt formspråk 
och lättskött material. De smäckra diskreta stolparna 
smälter in i miljön vilket ger ett luftigt och öppet  
intryck där glaset kommer i fokus. Räcket passar på 
de flesta ställen inomhus och utomhus som till exem-
pel altanen, balkongen eller vid poolen.

Välj den variant som passar dig
Alu-Railing är ett flexibelt räckessystem med många 
kombi nationsmöjligheter. Stolparna kan monteras 
på bjälklagskanten eller på golvet. Glaset kan sitta i 
klämfästen eller i en aluminiumprofil. Det går även att 
ha andra skivmaterial än glas. Alternativen är många 
och de kan kombineras till unika lösningar för att upp-
fylla dina önskemål. 

Gemensamt för alla varianter är att du får ett designat 
och elegant glasräcke med smäckra stolpar som gör 
fastigheten än mer iögonfallande.

Elegant och smäckert räcke 
med ett modernt formspråk 
där glaset kommer i fokus



Stolpar och handledare i valfri färg
En av fördelarna med ett räcke i Alu-Railing jämfört 
med ett räcke i rostfritt stål är att du kan välja färgen 
på räcket. Vi har tre standardfärger, grå (RAL 9006), vit 
(RAL 9010) och svart med struktur (RAL 9005). Vid större 
objekt kan vi även erbjuda valfri RAL-färg.

Enkel montering, snyggt resultat 
Alu-Railing är tacksamt att montera. Då materialet 
är aluminium är det enkelt att kapa till profilerna på 

plats för att få ett perfekt resultat. Stolparna finns 
både i standardhöjd och i måttanpass ade höjder.

Minimalt underhåll, lång livslängd
Aluminium och glas är lättskötta och långlivade  
material. Förutom normal rengöring kräver material-
en inget särskilt underhåll och är återvinningsbara.  
Aluminium rostar inte och påverkas inte heller av  
förorenad stadsluft eller saltmättad havsluft.
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FOT ALU-RAILING STOLPPROFIL MIDJA 
Fot till stolpprofil med midja 1505513 med justeringsskruvar. 
Korrosions behandlad. Stolpprofil skruvas från undersidan. 
Monteringsskruvarna döljs med täckplattor.

TÄCKLOCK ALU-RAIL VÄLVD    
Täcklock till glasramprofil Alu-
railing, ger ett välvt avslut på 
glasramprofilen.

TÄCKLOCK ALU-RAILING VINKEL  
Täcklock till glasramprofil Alu-
railing, ger en vinkelrät avslutning 
på glasramprofilen.
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TÄCKLOCK ALU-RAILING   
Täcklock till handledare Alu- 
railing glaskammare och 
handledare Alu-railing smal.

HANDLEDARE ALU-RAILING 
SMAL  
Handledare rektangulär form.

HANDLEDARE ALU-RAILING 
GLASKAMMARE 
Undre handledarprofil med glas-
kammare passar tillsammans  
med handledare Alu-railing lock.

HANDLEDARE ALU-RAILING 
LOCK 
Övre lock till handledare rek-
tangulär, passar till handledare 
Alu-railing glaskammare.

HANDLEDARE ALU-RAILING 
RUND
Handledare Rund Ø65 mm.
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GLASRAMPROFIL ALU-RAILING 
Glasramprofil, kan avändas både på 
glasets över- och underkant, alternativt 
endast i underkant om glaset går upp i 
handledaren.



FOT ALU-RAILING STOLP-
PROFIL REKTANGULÄR 
Fot till stolpprofil Alu-Railing 
rektangulär med justerskru-
var. Stolpprofil låses med 
insexskruv ar (ingår).

STOLPFÄSTE ALU-RAILING 
Stolpfäste för montering på bjälklag. 
150x120 mm.
 

STOLPPROFIL ALU-RAILING 
MIDJA   
Stolpprofil med midja, 20x50 mm. 

STOLPPROFIL ALU-RAILING 
REKTANGULÄR  
Stolpprofil med rektangulär 
form 20x40 mm. Användes till-
sammans med fot Alu-Railing 
stolpprofil rektangulär.
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En av alla möjligheter med Alu-Railing 
är att använda en handledare med spår 
för glaset. Upplevelsen blir ett luftig-
are räcke som ger ett rymligare intryck 
och med färre detaljer som skymmer 

Luftigare upplevelse med glas upp i handledaren 
 utsikten, då glasen monteras kant i 
kant. Med skarven dold bakom stolp-
en, blir resultatet även ett vindtätare 
räcke.  

Alu-Railings rektangulära stolp profil 
kombi   neras med fördel med GSABs 
klämfäste Grip. Grip är ett svensktill-
verkat klämfäste som finns i två variant-
er. Grip 1 som har en rak framkant och 
Grip 2 som har en rund framkant. Tack 
vare sin underbehandling i kombi nation 
med lacken fungerar Grip utmärkt att 
montera utomhus. Grip finns som Alu-
railing i färgerna grå, vit och svart. Grip 
klarar glastjocklekar mellan 6 - 10 mm 
glas. 

Alu-Railing med klämfäste



Telefon order: 08-546 117 00  •  Mail order: order@gsab.se  •  Telefax: 08-97 93 74  •  ebutiken.gsab.se

150 5511

155 5318

Telefon: 08-546 117 10 / 031-310 40 00 |  Fax: 08-97 93 74  |  info@gsab.se  |  www.gsab.se

 
Vår kompletta katalog med 
allt för inredningsglas och 
inglasning hittar du här:

Beställ eller läs på 
www.gsab.se

155 5309

155 5332

155 5313

150 0502

GLAS

155 5349

150 5513

150 5552

150 5507

155 5305

150 5509

155 5316

155 5312

155 5315

 150 5510

155 5302

1505512

Artikelnummer

Ve
rs

io
n 

2.
1


