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Glassgjerde
Kombiner som du vil
Gjerdet er påbyggbart for å kunne passe til både mindre og større uteplasser. Glasset monteres enkelt på 
multi- eller hjørnestolpen, der også holder for overligger låses fast. Deretter monteres overliggeren etter 
formen på glassgjerdet. Både glass og overligger finnes i forskjellige utførelser som kan kombineres fritt.

Enkel montering
Stolpene og delene til overliggeren har forhåndsborede hull for enklere montering. Glasset festes med to 
medfølgende skruer, en i hver stolpe. Skruer for montering av bunnplaten følger ikke med, siden underlaget 
avgjør hvilken type skruer du trenger. Ta kontakt med faghandel for å få råd. 

Lang levetid
Våre glassgjerder er produsert i 6 mm herdet sikkerhetsglass. Stolpene og samtlige deler til overliggerne er 
produsert i aluminium med pulverlakkert overflatebehandling som gjør dem slitesterke, UV-bestandige og 
rustfrie. Glasset kombinert med stolpenes kraftige fester og skruer sørger for at glassgjerdet står stabilt i 
vær og vind. 

Vedlikeholdsråd
Tørk av med en myk klut og vann. Vindusvaskemidler kan brukes til rengjøring av glasset, men kun milde  
midler – sterke eller etsende rengjøringsmidler må ikke brukes. 

Fint å vite
Maksimal monteringshøyde over bakken er 50 cm. Dette skyldes at herdet  
sikkerhetsglass ikke er kvalifisert som beskyttelsesgjerde.

For informasjon ta kontakt med 
personell i ditt varehus.
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Monteringsforslag:
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Hjørne 90° til Multistolpe 108 cm
Art.nr. 629400030101

Hjørne 135° til Hjørnestolpe 108 cm
Art.nr. 629400040101

Start/midt/avslutning til  
Multistolpe 108 cm
Art.nr. 629400020101

Basebeskyttelse til stolpe
•  10,8 x 10,8 cm 

Grå Art.nr. 621011700101 
Hvit Art.nr. 621011700102

Multistolpe 
•  B 5 x H 108 cm 

Grå Art.nr. 621011620101 
Hvit Art.nr. 621011650101

•  B 5 x H 168 cm 
Grå Art.nr. 621011640201  
Hvit Art.nr. 621011640202

Hjørnestolpe 
•  B 5 x H 108 cm 

Grå Art.nr. 621011690101  
Hvit Art.nr. 621011690102

Stolper og basebeskyttelse 
grå / hvit

Monteringshøyde: Maksimal tillatt monterings-
høyde er 50 cm over bakken. Kvalifiserer ikke som  
beskyttelsesgjerde. Vedlikeholdsråd: Se side 1.

•  B 60 x H 160 cm 
Røykgrå Art.nr. 621011620501  
Transp. Art.nr. 621011620502

•  B 60 x H 160/100 cm 
Røykgrå Art.nr. 629400010101  
Transp. Art.nr. 629400010102

Glass  
Røykgrå / transparent 

Overligger – grå

Overligger til Glass 25 cm
Art.nr. 629400050201

Overligger til Glass 100 cm
Art.nr. 629400050101

Holder til Multistolpe 168 cm
99 cm Art.nr. 629400060101 
20,5 cm Art.nr. 629400060201

•  B 25 x H 100 cm 
Røykgrå Art.nr. 621011620301 
Transp. Art.nr. 621011620302

•  B 100 x H 100 cm 
Røykgrå Art.nr. 621011620201  
Transp. Art.nr. 621011620202
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Glassgjerdets deler
Gjerdet er påbyggbart og kan kombineres slik at det passer til akkurat din uteplass. 
Glassgjerdet er enkelt å montere og krever ikke vedlikehold.
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