
Hur mäter jag? 
Modell QG, QGM – sidomontage 
Du har nu fått en CAD 3D av oss för att säkerhetsställa måtten inför tillverkning av ett räcke. 

Oavsett om du i första skedet har angett yttermått eller CC (centrummått) på ditt objekt så är det CAD mått 
vi behöver ha för att det skall bli korrekt för tillverkningen. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

! Räcken med sidomontage har ju sin CC centrumlinje utanför bjälklagskant, i luften. Detta gör att ni inte kan 

godkänna en CAD skiss på CC stolpar med mått i luften. I detta fall behöver vi ha in måtten på utsidan av 
träregel alt utsidan på tex betongbjälklaget där infästning av stolpar skall ske.  

Det är alltså aldrig ev trall vi vill ha mått på, utan alltid underliggande reglar om det är en träaltan. 

 

Den CAD som du erhållit och skall kontrollera är YTTERMÅTT bjälklag, oavsett tidigare diskussion, mail eller 
lämnade måttuppgifter! 

Vid godkända yttermått bjälklag bifogar vi på mail samt i leverans en korrekt 3D på CC stolpar för montaget. 

Om du är osäker på mätning eller vad som krävs, kontakta oss gärna på tel eller mail. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Mäta och godkänna 3D 

CAD visar yttermått bjälklaget, utsidan. Mät och kontrollera måtten, Stämmer måtten enligt bifogad 3D 
godkänner du dem ihop med villkoren via vår online signering där du fick 3D skissen på mail. Önskar du ändra 
måtten eller om tex 3D visar fel på nåt annat sätt avböjer du med notering så kontaktar vi dig för korrigering. 

Efter godkänd 3D yttermått skickar vi en korrekt 3D CC mått stolpar i luften. Vy skiss visar både bjälklagsmått 
(mätpunkt) samt räckets centrumlinje i luften. 

Hur mäter jag vid start/stop av räcket. 
Beroende på om du har fasad, trappa etc vid räckets början eller slut så mäter man lite olika eller vad som 
önskas. Använd därför alltid måttskisserna på stolpar där man ser sidobeslaget så tex stolpens beslag inte 
krockar med tex fasad. 

 

 



Räcket startar och/eller slutar med stolpe vid fasad 

Stolpar placeras normalt CC 100mm från vägg/fasad om inget annat anges. Detta mått kan justeras vid 
önskemål. Om du valt handledare som även skall fästas i vägg är detta måttet viktigt att det blir rätt mått på 
handledaren. Så förutom CC mått på själva räcket behöver vi ha CC mått från ändstolpe stumt dikt an mot 
vägg för att handledaren skall få rätt mått.  

CAD visar yttermått stumt dikt an vägg/fasad och vi gör automatiskt avdrag CC 100mm på stolpar om inget 
annat önskas. 

 

Räcket startar och/eller slutar med endast vägginfästning  

       Handledare fästs direkt i fasad med ett väggfäste och glaset med plana klämfästen direkt i väggen. 

      Samma gäller vid räcken utan handledare, klämfästen och glas direkt i fasaden/väggen. 

      CAD visar yttermått stumt dikt an vägg/fasad 

 

Stolpar – vid öppning, bjälklagsavslut eller trappa etc 

Vid öppning i räcket, tex ingång för gräsmatta eller dyl eller vid nedgång trappa etc så behöver vi inte veta 
öppningsmått. Du kontrollerar yttermått bjälklag mot ev vagnstycke trappa, till avslut bjälklgaskant etc 

CAD visar yttermått avslut och vi gör senare automatiskt avdrag CC 100mm på stolpar så inte beslag krockar 
med tex trappa eller hamnar utanför bjälklagskanten. 

Kontakta oss om du anger CC mått på dessa stolpar. 

 

Hålbild skruvinfästning 
Sidoplattan har fyra skruvhål, två stycken av dem lite ovala för lite justering av stolpen. 

Normalt räcker det med en enkel regel för infästning, men om önskas kan man dubbla regel i bredd där 
stolpen kommer för extra stabilitet. Var stolpar hamnar ser man först på Installations CAD, dessa mått 
genereras fram och erhålles först efter godkänd 3D skiss  

Höjder räcken 
Alla höjder på räcken räknas och anges från där du står på golv/bjälklaget inkl ev handledare.  

Normalt är det enligt Boverket 1100mm skall infrias från golv om inget annat anges. Modell QGM utan 
handledare visar CAD stolpens höjd endast, om CAD visar glas som går över stolpen anges denna höjden på 
orderbekräftelsen. 

 



Efter ok på CAD 
Det är 3D CAD som sen styr över resterande mått på objektet. När måtten på 3D CAD är godkänd genereras 
övriga mått i objektet fram. Denna Installations CAD mailar vi sen tillbaka och den medföljer även i leveransen 

Där framgår övriga CC mått mellan stolpar, och på glasräcken vilket glas som skall sitta var etc. 

Det är denna Installations CAD som monteringen sen utgår ifrån. 

 
 

Kontakta oss gärna om du har frågor – Mvh Inoxa AB – 08-121 34 121 
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