
Glasräcke
Kombinera som du vill
Räcket är påbyggnadsbart för att passa både mindre och större uteplatser. Glasen finns 
i olika utförande och kan enkelt kombineras fritt. Glaset kombineras tillsammans med vår 
multistolpe och hörnstolpe som finns i olika storlekar och färger.

Enkel montering
Stolparna har förborrade hål, vilket förenklar monteringen. Glaset fästs med hjälp  
av två medföljande skruvar, en i varje stolpe. 
Skruvar för montering av bottenplattan medföljer ej då underlaget avgör vilken  
sorts skruv du behöver. Ta kontakt med fackhandel för råd. 

Lång livslängd
Våra glas är tillverkade i 6 mm härdat säkerhetsglas. 
Stolparna är tillverkade i aluminium med pulverlackerad ytbehandling, vilket gör dom  
slitstarka, UV-beständiga och rostfria. Glasen tillsammans med stolparnas kraftiga fästen 
och skruvar gör att räcket står stabilt i väder och vind. 

Skötselråd
Använd mjuk trasa och vatten för att torka av. Fönsterputs kan användas till att göra rent 
glasen, men enbart milda medel får användas - ej starka eller frätande rengöringsmedel. 

Bra att veta
Maximal monteringshöjd ovan mark är 100 cm. Detta eftersom  
härdat säkerhetsglas inte är kvalificerat som skyddsräcke.

För endast 299 kr får du varan levererad 
hem till dig, alternativt till din närmaste 
DHL-terminal. Normal leveranstid är  
3–7 arbetsdagar. Beställningen görs i  
kundservicedisken.
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OBS!
Max 100 cm

Monteringsförslag.

Alla våra glas 
är CE-märkta



Glasräckets delar

Multistolpe 108x5 cm
Höjd:   108 cm  
Bredd:  5x5 cm 
Bottenplatta:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011620101 

Vit Art. nr 621011650101

Hörnstolpe 135°
Höjd:   108 cm  
Bredd:  5x5 cm 
Bottenplatta:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011690101 

Vit Art. nr 621011690102

Glas 100x100 cm
Höjd:   100 cm  
Bredd:  100 cm

Rökgrå  
Art. nr 621011620201 

Transparent 
Art. nr 621011620202

Glas 25x100 cm
Höjd:   100 cm  
Bredd:  25 cm  

Rökgrå  
Art. nr 621011620301 

Transparent  
Art. nr 621011620302

Multistolpe 168x5 cm
Höjd:   168 cm  
Bredd:  5x5 cm 
Bottenplatta:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011640201 

Vit Art. nr 621011640202

Glas 160x60 cm
Höjd:   160 cm  
Bredd:  60 cm 

Rökgrå  
Art. nr 621011620501 

Transparent  
Art. nr 621011620502
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Tillbehör - Basskydd till stolpe 10,8x10,8 cm

Grå Art. nr 621011700101 

Vit Art. nr. 621011700102
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