
 

 

 

Om produkten – Glasväggar/Vinrum 
Information om hur din produkt levereras 

 

Alla produkter har olika förutsättningar och här finner du den viktigaste informationen om hur den levereras 
och vad du själv behöver tänka på eller göra vid montaget.  

Generellt sett är samtliga våra produkter s.k proffsprodukter, och viss erfarenhet om montage är att 
rekommendera. 

Vid frågor ang produkten eller vid montage är vi självklart behjälpliga via mail eller telefon. 

Leta upp din beställda produkt i listan nedan 

 

Vinrum / Glasvägg kontor. 
Aluminiumsystem med glas för vinrum samt kontor. 

Vägg, tak och golvprofiler levereras i rålängder som kapas in på plats där väggen skall sitta. 

Glasen är delade i bredd för hanteringen/monteringen och är helgående från golv till tak. 

Du kapar in golv, vägg och takrofiler, monterar dessa. Ställ i glasen och sätt dit gummilister. 

Har du dörrkarm i din order är den färdigkapad och monteras på plats innan alla glas. När du satt alla glas 
monteras dörren på plats. Ev spröjs som beställts som tillval kapas och limmas sist på glasen på båda sidor där 
de önskas för att få en industrilook på väggen. 

Har du valt u-profil runt dörrbladet levereras den i rålängder och kapas/geras och limmas på glaset vid 
montaget med silicon. 

Enkla monteringsanvisningar medföljer detta systemet. 

 

Industriväggar. 
System AS, AL och BL i smidesstål 

Partierna tillverkas efter den överenskomna ritningen. Ofta delas den på vissa ställen i bredd för frakt, 
hantering, och montering skall gå smidigare.  

Glasen sitter alltid färdigmonterade i vid leverans. På system AL med glasningslist sitter glasen på plats men de 
färdiga glasningslisterna limmas enkelt på plats vid montaget. 

Det är färdiga hål i ytterprofilerna för att skruva fast partiet i vägg, golv och tak. Dessa skruv ingår ej, använd 
erforderliga skruv för ert ändamål. 

Eventuell dörr häktas på när partiet i övrigt sitter uppe. 

Dessa produkter är enkla att montera och det medföljer därför ingen montageanvisning. 


