
Glassgjerde
Kombiner som du vil
Gjerdet kan bygges på slik at det passer til både mindre og større uteplasser. Glasset finnes 
i ulike utførelser og kan enkelt kombineres. Glasset kombineres med vår multistolpe og hjør-
nestolpe som finnes i ulike størrelser og farger.

Enkel montering
Stolpene har forborret hull, noe som forenkler monteringen. Glasset festes med to  
medfølgende skruer, en i hver stolpe. Skruer til montering av bunnplaten følger ikke med da 
underlaget avgjør hvilke skruer du trenger. Ta kontakt med faghandel for råd.

Langt liv
Glassene våre er produsert i 6 mm herdet sikkerhetsglass. Stolpene er produsert i aluminium 
med pulverlakkert overflatebehandling, noe som gjør at de er slitesterke, UV-bestandige og 
rustfrie. Glasset, sammen med stolpenes kraftige feste og skruer, gjør slik at rekkverket står 
stabilt i vær og vind.

Vedlikeholdsråd
Bruk myk klut og vann for å tørke av. Vinduspuss kan brukes til å vaske glasset, men bruk da 
kun milde midler. Sterke eller etsende rengjøringsmidler skal ikke brukes.

Fint å vite
Maksimal monteringshøyde over bakken er 50 cm da herdet  
sikkerhetsglass ikke er kvalifisert som rekkverk.
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OBS!
Maks. 100 cm

Monteringsforslag

Alle våre glass
er CE-merketFor informasjon  

ta kontakt  
med personalet.BESTILLINGSVARE

OBS!
Maks. 50 cm



Glassgjerdets deler

Multistolpe 108x5 cm
Høyde:  108 cm  
Bredde:  5x5 cm 
Bunnplate:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011620101 

Hvit Art. nr 621011650101

Hjørnestolpe 135°
Høyde:  108 cm  
Bredde:  5x5 cm 
Bunnplate:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011690101 

Hvit Art. nr 621011690102

Glass 100x100 cm
Høyde:  100 cm  
Bredde:  100 cm

 Røykgrå  
Art. nr 621011620201 

Gjennomsiktig 
Art. nr 621011620202

Glass 25x100 cm
Høyde:  100 cm  
Bredde:  25 cm  

 Røykgrå  
Art. nr 621011620301 

Gjennomsiktig  
Art. nr 621011620302

Multistolpe 168x5 cm
Høyde:  168 cm  
Bredde:  5x5 cm 
Bunnplate:  9,7x9,7 cm

Grå Art. nr 621011640201 

Hvit Art. nr 621011640202

Glass 160x60 cm
Høyde:  160 cm  
Bredde:  60 cm 

 Røykgrå  
Art. nr 621011620501 

Gjennomsiktig  
Art. nr 621011620502
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Tilbehør - Beskyttelse til stolpe 10,8x10,8 cm

Grå Art. nr 621011700101 

Hvit Art. nr. 621011700102

97,5 cm   22,5  

cm

57,5 cm
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