
 

 

 

Om produkten 
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. 

Monteringsanvisningar medföljer i form av enkel textbeskrivning, steg för steg. 

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

Leta upp din beställda produkt i listan nedan 

 

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

 

 

QG glasräcke. 
Runda rostfria stolpar med glas och handledare. 

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår. 

Har du en valfri vinkel levereras en s.k ändstolpe med färdiga hål åt ett håll. Då borras hålen åt andra sidan vid 
montaget med medföljande borr och gängsats M8 för skruvdragare. Dessa M8 skruv är även lite justerbara i 
vinkel. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i 
stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borr och gängsats M5. 

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon 

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas 
knoppen med silicon 

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 



 

 

 

QGM glasräcke. 
Runda rostfria stolpar utan överliggare 

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår. 

Har du en valfri vinkel levereras en s.k ändstolpe med färdiga hål åt ett håll. Då borras hålen åt andra sidan vid 
montaget med medföljande borr och gängsats M8 för skruvdragare. Dessa M8 skruv är även lite justerbara i 
vinkel. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns. 

Knoppen på stolpen limmas med silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 

 

 

 

 

QF glasräcke. 
Fyrkantiga rostfria stolpar med glas och handledare. 

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i 
stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borr och gängsats M5. 

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 

 

 

 

 



QFM glasräcke. 
Fyrkantiga rostfria stolpar utan överliggare 

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns. 

Knoppen på stolpen limmas med silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 

 

 

Pacific glasräcke. 
Runda aluminiumstolpar med eller utan handledare. 

Foten på stolpen monteras med medföljande skruv på plats. Sätt i gummilister och trä ner glaset. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Med handledare: Handledare är rålängd vid leverans, och kapas på plats. Skruv medföljer. 

Utan handledare: Locket limmas med silicon på stolpen. 

Skruv och täckhattar till träbjälklag ingår. Har du betong använder du expander eller liknande. 

 

 

Ferric glasräcke. 
Stolpar i stål med glas och handledare. 

Stolpar har färdiga hål för klämfästen. Alla skruv ingår. 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Handledare: Träskruv ingår. Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och 
vinklar geras på plats och skruvas ihop. 

Skruv och täckhattar till träbjälklag ingår. Har du betong använder du expander eller liknande. 

 

 

 

 

 

 



DuoRailing glasräcke. 
Glasräcke med aluminiumskena 

Skenan levereras i hela längder och kapas och geras på plast vid montaget. Skenan har färdiga hål för 
skruvinfästning 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans om det är 90 graders vinklar. Vid valfri vinkel levereras 
handledaren med lite kapmån och kapas på plats.  

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop.  

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas 
knoppen med silicon 

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga. 

Skruv till trä eller betongbjälklag ingår ej men kan beställas till.  

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er 
fasad. 

Eventuella ändlock till skenan ingår ej beroende på om du har synlig ända eller inte. Dessa beställs separat. 

 

 

Floorpoint glasräcke. 
Glasräcke med beslag Arena, Café, Aligator, Evo 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans om det är 90 graders vinklar. Vid valfri vinkel levereras 
handledaren med lite kapmån och kapas på plats.  

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande.  

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er 
fasad. 

 

 

 

 

 



Fixpoint glasräcke. 
Glasräcke med beslag FixPoint 

Glasen levereras med Littera nummer som du går efter på CAD skissen som medföljer så du ser vilket glas som 
sitter var. Glas levereras på engångs träpall ståendes till tomtgräns 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans om det är 90 graders vinklar. Vid valfri vinkel levereras 
handledaren med lite kapmån och kapas på plats.  

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Platt u-list levereras i 2 meters längder och kapas på plats. Hörn och vinklar levereras färdiga 

Vid lagd order kontrollerar vi om det är infästning för trä eller betong ni önskar till FixPointen. 

Har du beställt väggfäste för handledare så ingår inte dessa skruv. Använd erforderliga skruv anpassat för er 
fasad. 

 

 

QS stångräcke. 
Runda rostfria stolpar med stänger och handledare. 

Stolpar har färdiga hål för stånghållaren. Alla skruv ingår. 

Har du en valfri vinkel levereras en rak stolpe som monteras med förskjutning ca 10cm från vinkeln. Stänger 
och handledare löper förbi stolpen och vinklas i luften. 

De 12mm stängerna levereras i längder om 3 meter och kapas på plats vid montaget. Vid längre längder skarvas 
och möts stängerna mitt på en stolpe i stånghållaren. 

Ändknoppar till stång limmas med silicon 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i 
stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borr och gängsats M5. 

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon 

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas 
knoppen med silicon 

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 

 

 

 



QV vajerräcke. 
Runda rostfria stolpar med vajer och handledare. 

Stolpar har färdiga hål för vajeröglor. Alla skruv ingår. 

Vajern löper genom öglor på utsidan av räcket. Vajern spänns med vajerspännare på varje rak sträcka, vid 90 
grader börjar således en ny sträcka med nya spännare. 

Vajern levereras på rulle och kapas in på plats. Vi rekommenderar att använda en vinkelkap med bräda under 
för enklare kap. 

Rostfria handledare är färdigkapade vid leverans. De medföljande M5 skruven för att fästa handledaren i 
stolpen medföljer. Dessa hålen måste märkas ut och borras på plats med medföljande borr och gängsats M5. 

Ändknoppar till rostfri handledare limmas med silicon 

Trähandledare kommer i längder med kapmån, och kapas in på plats. Alla hörn och vinklar geras på plats och 
skruvas ihop. 

Eventuell rostfri ändknopp till trähandledare monteras på plats. Insatsen skruvas i trä ändan och sen limmas 
knoppen med silicon 

Handledshållaren som sitter i stolpen limmas med lite silicon. 

Skruv till träbjälklag ingår ej men kan beställas till. Har du betong använder du expander eller liknande. 

Har du beställt väggfäste för handledare och/eller vägginfästning klämfäste så ingår inte dessa skruv. Använd 
erforderliga skruv anpassat för er fasad. 

 


