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Unikt design
Løsningene er utviklet i et diskret, stilrent og tidløst design, 
som sikrer den optimale romfølelsen, samtidig som du kan 
nyte den flotte utsikten. Terrassen vil virke større og du får 
mer lys inn. Glassrekkverk kan monteres med enten topp 
eller frontmonterte aluminiums stolper og ønsker du å 
kombinere løsningen med enten paneler eller spiler, er det 
også fult mulig, med vårt system. Alle løsninger avsluttes 
med enten håndløper eller topplokk. 

Kvalitet og fleksibilitet
Våre løsninger er nøye utviklet for å kombinere design, 
nytteverdi og ikke minst sikkerhet. Rekkverksystemet er 
konstruert for optimal styrke og lav vekt. Systemet leveres 
etter dine mål, så du får akkurat det rekkverket du ønsker. 

Mange bruksområder
Rekkverkssystemet fungerer som skjerming mot vær og 
vind, og kan monteres i alle høyder. Løsningene våre tåler alt 
det utsettes for: vind, regn, salt og UV-stråler. Sertifisering 
for bolig-, husholdnings- og industribruk sammen med 
applikasjoner for tung trafikk, gir ekstra trygghet og 
sikkerhet. SG Glassrekkverk er SINTEF testet og oppfyller 
alle krav ihht NS3510 og TEK.

Elementer levert på mål
Alle glass, spiler og paneler produseres i ønsket bredde og 
høyde til ditt prosjekt. Da er du sikret den beste og mest 
symetriske løsningen. 

OG NYT UTSIKTEN!

SLAPP AV
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Enkel montering
SG Railing har gjennomtenkte design og konstruksjons- 
detaljer som sikrer en rask og tidsbesparende montering. 

Minimalt vedlikehold
Glassrekkverk har lang levetid og krever minimalt 
vedlikehold. Det anbefales at glass og aluminiumsprofiler 
rengjøres 1-2 ganger i året med vann og mildt såpevann. 

Dokumenterte løsninger
SG Glassrekkverk er testet hos SINTEF, og oppfyller alle 
krav til ihht NS3510 og TEK. Ved ferdig prosjekt får kunde 
utlevert egen salgsmappe med alle nødvendige dokumenter. 

15 års garanti
Vi har 15 års garanti på aluminium. Garantien gjelder flassing 
av overflatebelegget på aluminiumsprofilene. Sikkerhetsglass 
leveres med 5-10 års garanti. Se garantibestemmelsene på 
sgrailing.no
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GLASSREKKVERK
Glassrekkverk på terrassen bidrar til å øke romfølelsen samtidig som du 

kan nyte den flotte utsikten. Terrassen vil virke større og du får mer lys 

inn. Våre løsninger er nøye designet for å kombinere design, nytteverdi og 

ikke minst sikkerhet. Glassrekkverk fra SG Railing er stilfulle, har et solid 

og moderne design og leveres i vedlikeholdsfritt aluminium.

Mange bruksområder
SG Railing Glassrekkverk egner seg svært godt til boliger, 
hytter, næringsbygg eller borettslag. SG Railing har testet 
rekkverket hos SINTEF Byggforsk i Trondheim. Rekkverket 
bestod alle testene med glans og oppfyller alle krav i de nye 
byggforskriftene NS3510 (TEK).

Sikkerhet
Glassrekkverket har den nødvendige styrke og stabilitet som 
kreves av et rekkverk. Profilenes godstykkelse gir et stabilt og 
sikkert rekkverk, som kan monteres i høyden. Glass er fremstilt 
av 8,76 mm herdet laminert sikkerhetsglass. Glassene blir 
festet til stolpene i dype profilspor. Ved brudd vil glasset splintre 
i mange små deler, og henge igjen i sikkerhetsfolien mellom de 
to glasslagene. Den høye kvaliteten på glassrekkverket sikrer 
at personer ikke kan falle gjennom glasset, eller at glasset kan 
falle ned ved brudd. 

Montering
SG Glassrekkverk topp- eller frontmonteres. Begge løsninger 
skal festes til en stabil og holdbar konstruksjon, som har den 
nødvendige styrke som et rekkverk krever. Stolpene i aluminium 
har spor som glasset monteres i. Dette gjør løsningen til en av 
de beste på markedet. Når profiler og glass er montert, 
avsluttes rekkverket med håndløper eller topplokk.

Løsninger for TRAPP
I tillegg til rette rekkverksløsninger, produserer SG Railing 
løsninger for både trapp og skrå arealer. Løsninger kan lages 
både som front og toppmontert. Her må stolper bestilles og 
monteres først, deretter bestiller man glass etter målsatt 
tegning.

6
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Glassrekkverk – teknisk fakta

Bredde på glass Min. 400 mm – Maks. 1600 mm

Høyde på glass Fom 600 mm - tom 1200 mm

Glasstykkelse 8,76 mm

Glassets vekt 20 kg. pr. kvm.

Farge på glass Klar, frostet og sotet

Farge på profiler Antrasitt, sort, hvit og natur
- Kan lakkeres i annen RAL etter ønske.

Monteringshøyde Ingen begrensning. Gjeldene krav må følges

Beskyttelse 98% av UV strålene blokkeres av glasset

Produksjon Produsert i Norge

SG glassrekkverk er testet etter  
NS 3510:2015 til ruksområder

A, B og C1 ved maks. c/c stolpeavstand på 1500 mm
C2-C4 og D ved maks. c/c stolpeavstand på 900 mm   
Oppfyller kravene til TEK17

Garanti 15 års garanti på overflatebelegget, 5 års garanti på glass

CE-merket Glass er CE-merket

SG-GLASS
Vi leverer alle våre løsninger med både laminerte sikkerhetsglass og herdet laminerte 
sikkerhetsglass. Med våre sikkerhetsglass er du trygg på at du får et rekkverk som 
er både dokumentert og godkjent i henhold til NS3510 og TEK.

Hvit Natur Antrasitt Sort

Leveres i følgende standard farger:

7
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Spilerekkverk – teknisk fakta

Bredde på spiler 500 - 1500 mm

Høyde på spileelementer 500 - 1200 mm

Total høyde inkl. profiler og håndløper Standard: 1000 mm og 1200mm ellers på bestilling. 

Spiletykkelse 25 mm eller 50 mm

Spilenes vekt 5 kg. pr. kvm.

Farge på profiler Antrasitt, sort, hvit og natur - Kan lakkeres i annen RAL etter ønske.

Monteringshøyde Ingen begrensning. Gjeldene krav må følges

SG spilerekkverk er testet etter  
NS 3510:2015 til bruksområder

A, B og C1 ved maks. c/c stolpeavstand på 1500 mm
C2-C4 og D ved maks. c/c stolpeavstand på 900 mm

Garanti 15 års garanti på overflatebelegget

Hvit Natur Antrasitt Sort

LEVERES I FØLGENDE STANDARD FARGER:

Andre farger kan bestilles etter ønsket RAL
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SPILEREKKVERK
Spilerekkverk i aluminium blir produsert etter dine mål. Systemet består 

av rammer med spiler som monteres inn i våre toppmonterte eller 

frontmonterte stolper. Systemet avsluttes med håndløper i aluminium. 

Systemet kan monteres både i betong og trevirke.

Du velger selv høyde og bredde på ditt spilerekkverk. Man kan 
også velge ulike design og avstand mellom spilene. Systemet 
benytter samme stolper som vårt glassrekkverk, som betyr at 
man fint kan kombinere de to rekkverkene. Vi produserer også 
løsninger for port og trapp. 

Spilerekkverk fra SG Railing er utviklet for å imøtekomme behovet 
for et vedlikeholdsfritt rekkverk. Spilerekkverk tilfredstiller alle de 
forskiftmessige krav som kreves av et rekkverk og kan monteres 
på alt fra balkonger, terrasser, tribuner, utsiktsposter mm. i 
enhver høyde. 

Spilerekkverket er produsert i Norge og utviklet i et elegant og 
stilrent design, slik at rekkverket skal passe godt inn uansett 
omgivelser.

FORDELER

› Vedlikeholdsvennlig

› Lang levetid

› Få deler – enkel montering

› Ingen synlige skruer

Foto: Proffbyggm
ontering AS



Panelrekkverk – teknisk fakta

Lengde på paneler 500 - 1500 mm

Panelbredde 30 mm, 50 mm eller 120 mm

Total høyde inkl. profiler og håndløper Standard: 1000 mm og 1200mm ellers på bestilling. 

Spilenes vekt 10 kg. pr. kvm.

Farge på profiler Antrasitt, sort, hvit og natur - Kan lakkeres i annen RAL etter ønske.

Monteringshøyde Ingen begrensning. Gjeldene krav må følges

SG panelrekkverk er testet etter  
NS 3510:2015 til bruksområder

A, B og C1 ved maks. c/c stolpeavstand på 1500 mm
C2-C4 og D ved maks. c/c stolpeavstand på 900 mm

Garanti 15 års garanti på overflatebelegget

Hvit Natur Antrasitt Sort

LEVERES I FØLGENDE STANDARD FARGER:

Andre farger kan bestilles etter ønsket RAL
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PANELREKKVERK
Panelrekkverk i aluminium bygges i ønsket høyde og bredde, ut fra dine 

mål. Panelene monteres over hverandre i toppmonterte eller frontmonterte 

stolper, og avsluttes med håndløper eller topplokk i aluminium. 

Systemet kan monteres både i betong og trevirke.

Panelene leveres i forskjellige høyder, som man setter sammen til 
ønsket total høyde. Bredden tilpasses ditt prosjekt for å få en 
symetrisk løsning. Alle rekkverksløsninger benytter samme 
stolpesystem, som betyr at man fint kan kombinere panelrekkverk 
med både spiler og glass. Vi produserer også løsninger for port 
og trapp. 

Panelrekkverk fra SG Railing er utviklet for å imøtekomme behovet 
for et vedlikeholdsfritt rekkverk. Panelrekkverk tilfredstiller alle de 
forskiftmessige krav som kreves av et rekkverk og kan monteres 
på alt fra balkonger, terrasser, tribuner, utsiktsposter, langs 
bilveier mm. i enhver høyde. 

FORDELER

› Vedlikeholdsvennlig

› Lang levetid

› Få deler – enkel montering

› Kan kombineres med andre rekkverks elementer

› Ingen synlige skruer

› Produsert i Norge

Foto: Proffbyggm
ontering AS



200-500 mm
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STOLPER TIL 
FRONTMONTERING

Innvendig hjørnestolpe
B: 70 mm
D: 70 mm 

Utvendig hjørnestolpe 
B: 90 mm
D: 90 mm

200-500 mm

Endestolpe 
B: 70 mm
D: 70 mm

200-500 mm

Midtstolpe 
B: 70 mm
D: 70 mm

200-500 mm

STOLPER TIL
TOPPMONTERING

Hjørnestolpe 90°
B: 70 mm
D: 70 mm

Hjørnestolpe 45°
B1: 70 mm
B2: 125 mm
D: 70 mm

Endestolpe 

B: 70 mm

D: 70 mm

Veggstolpe 

B: 25,5 mm

D: 70 mm

Midtstolpe
B: 70 mm
D: 70 mm

SYSTEM OVERSIKT
GLASS-, SPILE-, PANELREKKVERK
Et rekkverk skal alltid gi trygghet og ramme inn arealer der sikkerheten 

står øverst. SG RAILING rekkverk-system består av få deler, men er allikevel 

svært fleksibelt. Få deler gjør at monteringen blir enkel og effektiv. 

SG-toppmontert
Rekkverkssystemet er produsert av solid aluminium i kraftige dimensjoner, dette gir 
et stabilit rekkverk som øker din sikkerhet. Aluminium har lang levetid og krever lite 
vedlikehold. Styrken er på opptil 3kN når det er montert med herdet laminerte 
sikkerhetsglass. Både SG-topp- og frontmonterte stolper er testet hos SINTEF 
Byggforsk. 

SG-Toppmontert rekkverk festes mot enten betong, skifer eller trekonstruksjon med 
skuer som går ned i konstruksjon. 
Skruene blir skjulte og systemet er godt beskyttet mot vær og vind. Toppmonterte 
stolper lagerføres i 4 ulike standard farger. Andre farger produseres etter ønsket 
fargekode.  

SG-frontmontert
SG-Frontmontert rekkverk monteres med fester på utsiden av terrassen. SG-Front-
montert kan festes mot de fleste typer underlag som f.eks. tre, betong eller skifer. 
Frontmonterte stolper lagerføres i 4 ulike standard farger. Andre farger produseres 
etter ønsket fargekode.   



Fargevalg
SG-Rekkverksystem levers i 4 standard farger, som til en hver tid er på lager. Ønsker 
man en annen farge, kan man bestille ønsket RAL farge mot pristillegg. 
Vi gjør oppmerksom på at de viste fargene kun må brukes som veiledende. 
I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate, glans eller pigmenter med 
spesielle egenskaper. 

Ta kontakt for mer informasjon når det gjelder valg av RAL-farge.

Glass, spiler eller panel
Når stolper er montert kan man i tillegg til glass også velge spiler og panel. Kanskje 
man ønsker skjerming på en side av terrassen, og glassrekkverk i front, eller syns et 
spilerekkverk passer bedre til sitt prosjekt. Uansett hva man velger kan alle 
elementene kombineres i de samme stolpene. Og man får et komplett og tilnærmet 
vedlikeholdsfritt system.   

Håndløper eller topplokk
Glassrekkverk og Panelrekkverk kan monteres med både håndløper og topplokk. 
Spilerekkverk kan kun monteres med håndløper. 
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Hvit Natur Antrasitt Sort

LEVERES I FØLGENDE STANDARD FARGER:



STOLPEFRITT REKKVERK
Et moderne designet stolpefritt glassrekkverk med rene linjer og mye glass. 

Utviklet for tøffe nordiske forhold. 

Den elegante kombinasjonen av bunnprofil i aluminium, sikkerhetsglass og 

håndløper gir et meget stabilt og sikkert rekkverk.

De rene linjene i rekkverket er populære da det ikke har noen vertikale profiler 

samt at enkelheten gir et elegant uttrykk og maksimalt med utsyn.

Mange bruksområder
SG Railing Stolpefritt Glassrekkverk egner seg svært godt 
til boliger, hytter, næringsbygg eller borettslag. SG Railings 
stolpefrie rekkverkssystem kan brukes innendørs så vel 
som utendørs. 

Sikkerhet
Vårt stolpefrie glassrekkverk har en kraftig bunnprofil 
av solid godstykkelse. Dette gir et stabilt og sikkert glass-
rekkverk som føles trygt.
Alle glass blir levert med herdet/laminert sikkerhetsglass i 
minimum 16,76mm tykkelse med polerte kanter.
SG Stolpefritt glassrekkverk oppfyller alle krav i de nye 
byggforskriftene NS3510 og er test dokumentert. 

 

Montering
SG stolpefritt glassrekkverk leveres i toppmontert og 
frontmontert. Glassene settes ned i dype spor i bunnprofilen. 
Og justeres enkelt med en justerkloss. Rekkverket kan 
monteres i både trevirke og betongkonstruksjoner.
Konstruksjonen skal være solid og ha den nødvendige 
styrken som kreves av rekkverket før montering. 
Avsluttes om ønskelig med en stilren håndløper i aluminium. 
Rekkverket består av få deler og gjør derfor monteringen 
både effektiv og enkel.

Løsninger for TRAPP
SG Railing stolpefritt system kan også leveres til trapp og 
skrå arealer. Her anbefales det at bunnprofilen bestilles og 
monteres først, deretter bestilles glass etter målsatte 
tegninger. SG stolpefritt til trapp kan bestilles både med vår 
topp eller frontmonterte bunnprofil.

12



Stolpefritt – teknisk fakta

Bredde på glass Min. 600 mm – Maks. 1600 mm

Høyde på glass Fom 600 mm - tom 1200 mm

Glasstykkelse Fom 16,76 mm

Glassets vekt 37 kg. pr. kvm.

Farge på glass Klar, frostet og sotet

Farge på profiler Børstet aluminium
- Kan lakkeres i annen RAL etter ønske.

Monteringshøyde Ingen begrensning. Gjeldene krav må følges

Beskyttelse 98% av UV strålene blokkeres av glasset

SG stolpefritt er testet etter  
NS 3510:2015

Oppfyller kravene til dagens TEK

Garanti 10 års garanti på overflatebelegget, 5 års garanti på glass

CE-merket Glass er CE-merket

SG-GLASS
Glass som leveres stolpefritt rekkverk er herdet/laminert sikkerhetsglass med polerte kanter. 
Minimum tykkelse på glass er 16,76mm. Glassene justeres enkelt med en justerklosse.
Med våre sikkerhetsglass er du trygg på at du får et godkjent glassrekkverk i henhold til 
NS3510 og dagens TEK.

13
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SG stolpefritt rekkverksystem leveres i 1 standard farge 
som vi til enhver tid lagerfører her hos oss. – Børstet 
aluminium. Ønsker man en annen farge, kan man bestille 
ønsket RAL farge mot pristillegg. 

Vi gjør oppmerksom på at de viste fargene kun må brukes 
som veiledende. 
I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate, 
glans eller pigmenter med spesielle egenskaper. 

SYSTEM OVERSIKT 
STOLPEFRITT REKKVERK 
SG Railings stolpefrie rekkverkssystem er et trygt og elegant system som er produsert for 

vårt tøffe nordiske forhold. Velg mellom topp- og frontmontert bunnprofil. Systemet kan 

monteres både med og uten håndløper. Med få deler blir monteringen av dette flotte 

glassrekkverket både effektivt og lettvint. 

BØRSTET 
ALUMINIUM RAL FARGER

LEVERES I 
FØLGENDE FARGER

Toppmontert – børstet aluminium. Frontmontert – børstet aluminium.

Ta kontakt for mer informasjon når det gjelder valg av RAL-farge.



Toppmontert
SG Railings toppmonterte -stolpefrie rekkverk, monteres på 
toppen av underlaget/terrassedekket. Bunnprofilens rene 
linjer danner en fin kontrast mellom terrassedekket og det 
solide glasset på toppen. Aluminiumen har lang levetid og 
krever derfor minimalt med vedlikehold. 

Styrken er opptil 3kN når det er montert med herdet/
laminert sikkerhetsglass.
Passer godt til boliger med moderne uttrykk så vel som til 
oppgradering/modernisering av eldre boliger.
Rekkverket er test dokumentert og oppfyller alle krav i 
henhold til NS3510 og dagens TEK. 

Frontmontert
SG Railings frontmonterte- stolpefrie rekkverk, monteres i 
fronten/på utsiden av terrassedekket. Fra innsiden av 
terrassen vil dette gi deg et maksimalt og uhindret utsyn da 
glasset vil gå helt fra bunnen av dekket og opp. Aluminiumet har 
lang levetid og krever derfor minimalt med vedlikehold. 

Styrken er opptil 3kN når det er montert med herdet/
laminert sikkerhetsglass.
Passer godt til boliger med moderne uttrykk så vel som til 
oppgradering/modernisering av eldre boliger.
Rekkverket er test dokumentert og oppfyller alle krav i 
henhold til NS3510 og dagens TEK.
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Teknisk info, komponenter
Holdbarhet er en nøkkelprioritet ikke bare for oss, men også for våre kunder. 
Dette er grunnen til at vi har laget de indre bevegelige delene fra Inox, og vi 
bruker også en spesiell patentert blanding av plast med dobbelt så høy UV-
beskyttelse. Gummipakninger er laget av den mest holdbare EPDM på 
markedet og har den høyeste UV-beskyttelsen. SG Railing er en av få 
rekkverksleverandører som har testet våre rekkverk hos SINTEF Byggforsk i 
Trondheim. Rekkverket bestod alle testene med glans og oppfyller alle krav i 
de nye byggforskriftene NS3510 (TEK 10). 

SINTEF REKKVERKSTEST

BESTÅTT

Her treffer vekten på 50 kilo fra en 
fallhøyde på 450 millimeter.

Fire ganger på rad gikk dette
uten problemer.

Etter treffene var rekkverket
som FØR testen ble utført.
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Test sintef byggforsk
Det har vært test av herdet laminert glass tidligere. Men 
glass i rekkverk i en så omfattende test har ikke vært utført 
i Norge tidligere. Dette var imponerende sa forskningsingeniør 
Per Chr. Moe etter testen.

Pendeltesten
Tvillinghjul med stålkjerne, til sammen 50 kg startet med 
fallhøyde på 190mm videre ble fallhøyden øket til 450mm. 
Dette utgjør en anslagsenergi på 220 joule. Det ble testet 4 
glass av 8,76mm herdet laminert på 1500 x 1050mm, 
samtlige bestod testen uten brudd og ble godkjent.

Punktbelastning
Med et krav til og motstå 0,5 kN (50kg) ble mildt sagt 

bestått med glans, det ble også her kjørt 4 tester med nytt 
glass til hver test, På alle testene ble glasset kjørt til brudd 
på 740kg, 890kg, 850kg og den siste på 790kg, dette gir 
et snitt på 800kg og er 16 ganger kravet.

Linjelast
Med 1,5 kN/m 150 kg pr løpemeter gikk også meget bra 
på alle testene 4 stk..

Jevn fordelt last
Her ble sandsekker fordelt utover glasset montert i 
glassfals, det var krav til 2,5 kN 250 kg, glassfeltet ble 
belastet opp til 6,5 kN 650 kg uten at glasset sviktet eller 
falt ut av innfestningen.

HÅNDLØPER
Holdt stand ved maks trykk og klarte 
dermed kravet.

NY STOLPE 
I denne kan det monteres 8 (som her), 
10 og 12 mm. glass.

PUNKTBELASTNING
Her belastes glasset med over 800 kilos trykk, før glasset sviktet på 840 kilo. 
Dette var imponerende sa forskningsingeniør Per Chr. Moe etter testen.

Per Chr. Moe
SINTEF

Nye rekkverkskrav i NS3510. I forslaget til revidert NS 3510 finnes krav til 

pendelslagstest i tabell 2, og kravene til test 2,3 og 4 finnes i tabell B.1. De 

forskjellige kravene er vurdert ut ifra hvor rekkverket er tenkt benyttet, dvs. 

kategori bygningsareal. SG RAILING ble testet av SINTEF Byggforsk Trondheim 

uke 7- 2012.

SG RAILING er testet ved SINTEF Byggforsk etter 
revidert forslag til NS 3510.

PANELREKKVERK – teknisk fakta

Stolpe SGRAILING for 8, 10 og 12 mm. herdet laminert 
glass

Glass  2 lags herdet laminert glass, 8 mm, størrelse 
150x105 (høyde) Levert av Modum Glassindustri

Utvikler SG RAILING AS

Produsent Sapa
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SORTIMENT

GLASS TIL GLASSREKKVERK – herdet laminert og laminert

Produkt Type glass Farge Enhet /Mål Vare nr.

Glass 10,76 mm. Herdet & laminert Frostet M2 2231110

Glass 10,76 mm. Herdet & laminert Klar M2 2201010

Glass 10,76 mm. Herdet & laminert Frostet M2 2231100

Glass 10,76 mm. Herdet & laminert Klar M2 2201000

Glass 16,76 mm. Herdet & laminert Klar M2 2200500

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Frostet M2 2231010

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Klar M2 2201510

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Sotet/røg M2 2251010

Glass 8,76 mm. Laminert Frostet M2 2231000

Glass 8,76 mm. Laminert Klar M2 2201500

Glass 8,76 mm. Laminert Sotet/røg M2 2251000

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Klar 1200 x 925 mm 2201512

Glass 8,76 mm. Laminert Klar 1200 x 925 mm 2201503

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Klar 1250 x 925 mm 2201513

Glass 8,76 mm. Herdet & laminert Klar 1300 x 925 mm 2201514

Glass 8,76x1350x925mm Herdet & laminert Klar 1350 x 925 mm 2201515

Glass 8,76x1575x925mm Herdet & laminert Frostet 1575 x 925 mm 2231011

Glass 8,76x1575x925mm Herdet & laminert Klar 1575 x 925 mm 2201511

Glass 8,76x1575x925mm Herdet & laminert Sotet/røg 1575 x 925 mm 2251011

Glass 8,76x1575x925mm Laminert Frostet 1575 x 925 mm 2231001

Glass 8,76x1575x925mm Laminert Klar 1575 x 925 mm 2201501

Glass 8,76x1575x925mm Laminert Sotet/røg 1575 x 925 mm 2251001

TOPPMONTERT REKKVERK

Stolper Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Sort Hvit Natur Valgfri RAL

Midtstolpe/Endestolpe (5800 mm) Metervare 70 x 70 mm 2406x19 * * * * *

Midtstolpe/Endestolpe (950 mm) STK 70 x 70 mm 2406x15 * * * * *

Stolpe 45° (6800 mm) Metervare 70 x 70 mm 2406x12 * * * * *

Hjørne 90° (6800 mm) Metervare 70 x 70 mm 2406x20 * * * * *

Hjørne 90° (950  mm) STK 90 x 90 mm 2406x16 * * * * *

Halvstolpe (6600 mm) Metervare 25,5 x 70 mm 2410x05 * * * * *

4 spor stolpeprofil (6800 mm) Metervare 90 x 90 mm 2406x10 * * * * *

Stolpe forstærker t/70 mm. stolpe  270 mm. STK 270 mm 2406022

Skruer store til stolpeforsterker  8x360 mm. STK 8 x 360 mm 2502000

Fotplate STK 110 x 110 mm 2407x01 * * * * *

Fotplate 45° STK 195 x 145 mm 2407x02 * * * * *

Topplokk toppmont. 8x360 mm. STK 70 x 70 mm 2405x12 * * * * *

Topplokk 45° STK 135 x 70 mm 2405x13 * * * * *

Bunnlokk 45° STK 135 x 70 mm 2405x14 * * * * *

Bunnlokk 70 x 70 mm STK 70 x 70 mm 2405x05 * * * * *

Gjengestag. Syrefaste STK 8 x 360 mm 2501010

LåseMutter. Syrefaste STK 8 mm 2501011

Bolt til betong - express toppmontert STK 7,5 x 355 mm 2501012

Vi leverer alle glassmål fra tykkelse 8,76mm og oppover og i alle farger
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GLASSREKKVERK - tilbehør til front- og toppmonterte stolper

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Sort Hvit Natur Valgfri RAL

Klips 17 mm Metervare 17 mm 2402x03 * * * * *

Håndløper buet (7000 mm) Metervare 95 mm 2406x09 * * * * *

Håndløper flat (6700 mm) Metervare 100 x 25 mm 2403x03 * * * * *

Endelokk Buet til håndløper STK 95 x 32 mm 2401x03 * * * * *

Endelokk Flat STK 100 x 25 mm 2401x04 * * * * *

Håndløper Skjøtestykke 90˚ 60x60x25 mm. STK 60 x 60 x 25 mm 2502008

Håndløper Skjøtestykke rett STK 70 x 25 mm 2502006

Håndløper Skjøtestykke 45˚ vinkel STK 85 x 25 mm 2502009

Skruer Små RB STK 4,8 x 22 mm 2502x01 * * * * *

Avrettningskile. Grå STK 22 x 70 mm 2502004

Plastikk klosser. Sort STK 15 x 15 mm 2502003

Utv. pakning til glass. Grå Metervare 30 x 10 mm 2503004

Utv. pakning til glass. Sort Metervare 30 x 10 mm 2503000

Utv. pakning til glass. Tynn.Sort Metervare 30 x 10 mm 2503001

Innv. pakning til glass dobbel lengde Metervare 30 x 10 mm 2503002

Innv. pakning til glass. Grå Metervare 30 x 10 mm 2503005

Innv. pakning til glass. Tynn Metervare 30 x 10 mm 2503003

Monteringslim til rekkverk STK 290 ml 2501005

Gysemasse til betong STK 280 ml 2501001

FRONTMONTERT REKKVERK

Stolper Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Sort Hvit Natur Valgfri RAL

Midtstolpe/Endestolpe (1170 mm) STK 70 x 70 mm 2405x00 * * * * *

Midtstolpe/Endestolpe (1370 mm) STK 70 x 70 mm 2405x02 * * * * *

Midtstolpe/Endestolpe (2000 mm) STK 70 x 70 mm 2405x03 * * * * *

Innv. Hjørne (1370 mm) STK 70 x 70 mm 2406x05 * * * * *

Innv. Hjørne (2000 mm) STK 70 x 70 mm 2406x09 * * * * *

Utv. Hjørne (1370 mm) STK 70 x 70 mm 2405x06 * * * * *

Utv. Hjørne (2000 mm) STK 70 x 70 mm 2406x28 * * * * *

Bolt til betong t/frontmont. 12x125 mm. STK 12 x 125 mm 2502012

Bolt til tre t/frontmont. 10x120 mm. STK 10 x 120 mm 2502x13

Bunnlokk t/ frontmont midt + ende STK 40 x 70 mm 2405x10 * * * * *

Bunnlokk innv. hjørne STK 40 x 40 mm 2405x09 * * * * *

Bunnlokk utv. hjørne. STK 90 x 40 mm 2405x08 * * * * *

Topplokk Front t/ innv. hjørne STK 70 x 70 mm 2405x11 * * * * *

Topplokk Front midt + ende STK 70 x 70 mm 2405x01 * * * * *

Topplokk utv. Front hjørne STK 90 x 90 mm 2405x04 * * * * *

Hjørnelist Glass (5000 mm) Metervare 20 x 30 mm 2406x03

Pyntemutter 18812009 D1587-A4 M12 hettemutter STK M12 2502016 * * * *

Pyntekopp STK M12 2502x35 * * *

Bolt til betong - express frontmontert STK 12 x 100 mm 2501013

REKKVERK 
BEREGNER
Få en komplett  
produktliste på ditt 
rekkverk her:



SPILEREKKVERK -tilbehør til front- og toppmonterte stolper

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Hvit Valgfri RAL
Spilerekkverk endestykke (6100 mm) Metervare 24 x 42 mm 2406x77 * * *
Spilerekkverk topp/bunn (6100 mm) Metervare 16 x 18 mm 2406x70 * * *
Spilerekkverk spiler (6100 mm) Metervare 25 x 13 mm 2406x73 * * *
Spilerekkverk spiler (6100 mm) Metervare 50 x  13mm 2406x74 * * *
Skruer små RB STK 4,8 x 22mm 2502x01 * * *
Skruer endestykke/Spile STK 5,5 x 16mm * * *

PANELREKKVERK - tilbehør til front- og toppmonterte stolper

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Hvit Valgfri RAL
Dekklist til panel (6100 mm) Metervare 11 x 4 mm 2451x05 * * *
Panel 120 mm (6100 mm) Metervare 120 mm 2451x02 * * *

Panel 30 mm (6100 mm) Metervare 30 mm 2451x01 * * *

Glasslist 50 mm til panel (6100 mm)  Metervare 50 mm 2451x04 * * *

STØYSKJERM 100 x 100 mm

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Hvit Natur Valgfri RAL
4 Spor stolpeprofil STK 100 x 100 mm 2406x24 * * * *
Stolpeforsterker til 100mm stolpe STK 270 mm 2406x23

Fotplate 140 x 140 mm STK 140 x 140 mm 2407x03 * * * *

Klips 20 mm (5000 mm) Metervare 20 mm 2402x05 * * * *

Topplokk 100 x 100 mm STK 100 x 100 mm 2451x03 * * * *

SPESIALPROFILER, PORT OG TAKLØSNING

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Sort Hvit Natur Valgfri RAL
Deleprofil støyskjerm (5000 mm) Metervare 12 x 42 mm 2406x06 * * * * *
Glassveggprofil bunn (6010 mm) Metervare 35 x 35 mm 2406x02 * * *

Glassveggprofil topp (6010 mm) Metervare 35 x 57 mm 2406x01 * * *

Porter: glass, spiler eller panel STK 2402x05 * * * * *

Takløsninger – prosjekt Metervare 2104000 * * *

STOLPEFRITT REKKVERK

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Børstet alu. Valgfri RAL
Profil toppmontert Meter 5000mm 2430 1 50 * *
90gr. Hjørne toppmontert STK 2432 1 04 * *
Deksel-ende toppmontert STK 2432 1 06 * *
Profil frontmontert Meter 5000mm 2431 1 50 * *
90gr. Hjørne frontmontert STK 2432 1 05 * *
Deksel-profil frontmontert STK 2432 1 07 * *
Deksel-ende frontmontert STK 2432 1 08 * *

Tilbehør topp/front
Skjøtepinner STK 2432 0 04
Håndløper firkantet Meter 5000mm 2433 1 50 * *
Håndløper skjøt. Rett STK 2433 0 10 * *
Håndløper skjøt. 90gr. STK 2433 0 90 * *
Håndløper skjøt. 45gr. STK 2433 0 45 * *
Håndløper-pakning Meter 2433 0 16
Endelokk stolpefritt STK 2433 1 55 * *
Endelokk vegg stolpefritt STK 2433 1 15 * *
Utv. Pakning. Stolpefritt Meter 2432 0 03
Innv. Pakning. Stolpefritt Meter 2432 0 02
Justerings kassett STK 2432 1 00
Plastbrakett STK 2432 0 01
Verktøy – til justerings kassetten STK 2432 0 10
Dreneringsplate STK 2432 0 12

HÅNDLØPER 150 MM

Tilbehør Enhet Mål Vare nr. Antrasitt Hvit Valgfri RAL
Toprail buet (4000 mm) Metervare 150 mm 2408x09 * * *
Toprail underligger (4000 mm) Metervare 150 mm 2408x10 * * *

Endelokk buet STK 150 mm 2401x01 * * *

Håndløper skjøtestykke 90° STK 60x60x25 mm 2502008

Håndløper skjøtestykke rett STK 70 x 25 mm 2502006

20
Vi leverer glass til stolpefritt fra tykkelse 16,76mm og oppover i alle farger.



SE FLERE 
BILDER 
fra ulike prosjekter 
på våre nettsider
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Les hele monteringsveiledningen før du begynner.  
Bilde 4-10 gjelder for både topp og frontmontering. TOPPMONTERING AV GLASSREKKVERK

› Kapp/gjærsag (fintannet metallblad) 

› Murersnor (ved toppmontert)

› Fugepistol (husk nøytralherdende lim/fugemasse)

› Kniv og fil

03. 
Trykk korte klips inn i sporet på hver side av stolpen, slå ev. forsiktig 
med en gummihammer. Der det er endestolpe festes en lang klips i 
sporet.

02.
Lim/fug (i tykkelse av tommelfingeren) på 4 sider i toppen av 
stolpeforsterkeren -som vist på tegningen. Skyv deretter 
stolpen ned over stolpeforsterkeren. Fjern ev. overflødig lim. 

Kontroller at stolpene står på linje 
ved hjelp av en murersnor. Sjekk 
også at stolpene står i vater. Om 
de ikke er i vater kan du bruke de 
medfølgende kilene. Fest stolpene 
med de 4 store skruene som følger 
med. Alle skruene må forankres i 
bjelkelaget/konstruksjonen. 

Hvis rekkverket skal monteres i betong, skal du følge monteringsanvisningen på gysemassen, 
for hvordan det skal forankres i betongen. Beregn avstanden mellom fotplater/stolper som vist over. 
De fire monteringshullene i betongen skal være 60 mm dype og bores med Ø12 mm bor.

METODER TIL BEREGNING:
Metode 1: Avstand c/c stolper = Glassbredde + 38 mm
Metode 2: Avstand mellom fotplatene = Glassbredde – 72 mm

Skru til mutterne, 
mens du sikrer at 
stolpeforsterkeren 
står i vater. Plasser 
ev. de medfølgende 
kiler under fotplaten, 
til den er i vater.  

Før fotplaten ned over gjengestagene. Før 
deretter stolpeforsterkeren ned over 
gjengestagene. Om nødvendig kan de 4 
gjengestagene forsiktig rettes opp, så de alle er 
sentrert i hvert sitt hull. Monter mutterne på 
gjengestagene, så langt det er mulig med 
fingrene. La det nå herde etter 
monteringsveiledningen på gysemassen. 

De 4 gjengestagene 
roteres ned i 
gysemassen. 
Overskytende 
gysemasse fjernes fra 
gjengestagene så 
overflaten blir jevn.

Start med å beregne avstanden ut fra en av de to metodene 
beskrevet over. Når fotplatene er lagt, forborer man hull til de 
4 skruene med et Ø8 mm bor gjennom terrassebordet. 
Plasser deretter stolpeforsterkerne på fotplatene.

01A. MONTERING I TREKONSTRUKSJON 01B. MONTERING I BETONG

04.
Trykk den utvendige gummipakningen inn i sporet, slik at den gule 
stripen vender inn mot stolpen.

VIKTIG!
Glasset tåler ikke støt mot kantene, det må 

derfor behandles forsiktig ved bæring og 
montering.

06. 
Monter glasset ved å skyve det forsiktig på 
plass i profilene. Avstanden fra bunn av glasset 
til terrassebordet er ca. 40 mm. 

05. 
Fest plastklossen på 
toppen av klipsen. Slik at 
glasset ikke monteres rett 
på aluminiumet.

07. 
Del den innvendige pakningen, slik at det blir 2 
like store stykker. Press pakningen med fingrene 
inn mellom profilen og glasset. Vingene skal 
vende inn mot glasset. 

10. 
Lim/fug langs håndløperens kant og monter endebunnen på 
håndløperen. Tørk av overflødig fugemasse. 

09. 
Fest håndløperen midt på hver side med de to medfølgende skruene 
-forbor ev. med et 3,5 mm bor. Ved skjøting av håndløperen benyttes 
4 skruer. Unngå å plassere skruene utenfor den innvendige veggen i 
stolpen. Håndløperen skal skjøtes over en stolpe. NB! Ved skjøting av 
to håndløpere på frontmontert stolpe fastgjøres håndløperen med to 
skruer utvendig. 

VEGGSTOLPE

02.
Fest veggstolpen med Ø6 x 120 mm skruer inn i veggen. Plasser øverste og 
nederste skrue ca. 100 mm fra stolpens ende og en skrue midt på stolpen. 
Forbor skruehull midt på profilen i veggstolpen med et Ø6,5 mm bor. Skruer 
selges separat. Sjekk at du får riktige skruer i forhold til din konstruksjon.

100 mm

100 mm

01.
Start med å beregne avstanden mellom stolpene ut fra anvisningen 
ovenfor. Når avstanden er bestemt, plasseres stolpene på 
terrassen. 

Avstand mellom 2 veggstolper  
= Glassbredde - 32 mm

Avstand mellom veggstolpe og standard 
stolpe = Glassbredde - 52 mm

08A.
Kapp håndløperen i ønsket lengde, og legg håndløperen på plass 
over stolpene. Fil kantene og monter to skjøtestykker i 
håndløperens profil. Før de to håndløperne sammen. Avslutt evt. 
med en nøytralherdende silikon/fugemasse i skjøten. 
SG anbefaler: Bostik Multi Seal & Bond eller Casco Marin & Teknik.

Skjøtestykke, rett Skjøtestykke, 90°

08B. 
Ved montering av 90gr skjøtestykker kan 4 skruer monteres under 
håndløperen og gjennom skjøtestykket, for å oppnå best mulig 
skjøting av håndløperen. De ytterste skruene plasseres 40 mm fra 
hjørnet og 20 mm inn fra kanten. De innvendige skruene plasseres 
20 mm fra kanten i lik avstand fra hjørnet. 

Under skjøtestykke 90°
40 mm 20

 m
m

20
 m

m

Følg deretter monteringsveiledning for 
toppmontering bilde 4-10.

DU SKAL BRUKE

› Vater og tommestokk

› Gummihammer

› Drill
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01. 
Trykkes på plass i bunnen av hver stolpe.

02. 
Start med å beregne avstanden mellom stolpene, med metoden beskrevet over.

Monter stolpene med medfølgende skruer. Alle skruene må forankres i bjelkelaget/konstruksjonen (ikke 
i endeved). Hvis ikke stolpene er i vater, kan du bruke de medfølgende kilene.

Merk av hvor skruene skal festes på stolpen. Bor med Ø12 mm bor 100mm inn i betongen. Plasser 
stolpen utenfor borhullene og monter skruene i hullene inntil skiven står mot ytterkanten av stolpen. 
Skru deretter mutteren hardt til og avslutt med å sette på skrue hette. Hvis stolpen ikke er i vater, kan 
du benytte de medfølgende kilene.

METODE TIL BEREGNING
Avstand mellom stolper= Glassbredde – 35 mm

03A. MONTERING I TRE 03B. MONTERING I BETONG

Følg deretter monteringsveiledning for toppmontering bilde 4-10.

Les hele monteringsveiledningen før du begynner.  
Bilde 4-10 gjelder for både topp og frontmontering. FRONTMONTERING AV GLASSREKKVERK

PORT MONTERING

01. 
Når avstanden mellom stolpene er bestemt, monteres porten i den ønskede stolpen.

05. 
Plasser det nederste 
hengselet i sporet på 
stolpen, slik at hengslet står 
på den nederste klipsen. 
Skru pinolskruen i midten av 
hengslet til man såvidt 
klarer og trekke hengslet 
opp. Monter den midterste 
klipsen i sporet på stolpen 
over det nederste hengslet.

03. 
Separer hengslene ved 
å trekke splinten i hvert 
hengsel opp. 

04. 
Trykk det nederste klipsen 
inn i stolpen.

Toppmontert stolpe:  
Øverste: 120 mm  
Midterste: 525 mm  
Nederste: 125 mm

Veggstolpe:  
Øverste: 120 mm 
Midterste: 525 mm 
Nederste: 142 mm

Frontmontert stolpe:  
Øverste: 120 mm 
Midterste: 525 mm 
Nederste: 145 mm

02. 
Skjær klipsen i 3 deler.
Delene skal benyttes til den stolpen hvor hengslene til porten monteres.

Avstanden mellom 
Toppmontert stolper = 890 mm

Avstanden mellom  
Frontmontert stolper = 930 mm

Avstanden mellom  
Veggstolpe og Toppmontert stolper = 910 mm

Avstanden mellom 
Veggstolper = 930 mm

06. 
Plasser det øverste hengslet 
ned i sporet på stolpen, slik 
at det står på den midterste 
klipsen. Igjen spendes 
pinolskruen i hengslet. 
Tilslutt plasseres den 
øverste klipsen på plass i 
sporet på stolpen. 

08. 
Sjekk at overkanten av porten er minst  
12 mm laverer enn toppen på stolpen 
på begge sider av porten. Tilslutt kan 
håndløperen monteres. La håndløperen 
gå ca. 20 mm utenfor stolpen. tilslutt 
monteres låsen på den siden av porten 
du ønsker. 

07.
Løft porten og plasser 
hengslene sammen. Monter 
splinten gjennom begge 
hengsler. Splinten monteres 
fra toppen, og helt 
igjennom slik at hengslene 
sitter godt sammen.  

min. 12 mm

› Kapp/gjærsag (fintannet metallblad) 

› Murersnor (ved toppmontert)

› Fugepistol (husk nøytralherdende lim/fugemasse)

› Kniv og fil

DU SKAL BRUKE

› Vater og tommestokk

› Gummihammer

› Drill
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MONTERING AV SPILEREKKVERK

01. 
Før du monterer sammen Spilemodulen. Må du først 
kappe topp- og bunnlisten til ønsket bredde.Topp og 
bunnlisten skal kappes slik at bredden = lysåpning 
mellom stolpene + 4 mm. Det er viktig at det kappes 
vekk like mye på begge sider av topp- og bunnlisten.

04. 
Endeprofilene settes på hver side av 
spileelementet og skrues fast i topp- og 
bunnlisten med en skrue i hvert hjørne.

20 mm

05. 
Monter spileelementet ved å skyve det forsiktig på 
plass i profilene. Avstanden fra bunn av spileelementet 
til terrassebordet er ca. 20 mm. (Skal spileelementet 
kombineres med glass-rekkverk, benyttes en kort 
klips på 20 mm i sporet på hver stolpe, for å få 
elementet på samme høyde som glass-rekkverket. 
Alle spiler må kappes 20 mm).

02.
Skru spilene fast i bunnlisten. 
Snu spileelementet.

03. 
Skru topplisten fast i spilene.

09. 
Lim/fug langs håndløperens kant og monter endelokk på 
håndløperen. Tørk av overflødig fugemasse. 

07. 
Ved montering av 90gr skjøtestykker kan 4 skruer monteres under 
håndløperen og gjennom skjøtestykket, for å oppnå best mulig skjøting 
av håndløperen. De ytterste skruene plasseres 40 mm fra hjørnet og 20 
mm inn fra kanten. De innvendige skruene plasseres 20 mm fra kanten i 
lik avstand fra hjørnet. 

08. 
Fest håndløperen midt på hver side med de to medfølgende skruene -forbor ev. med et 3,5 mm bor. Ved 
skjøting av håndløperen benyttes 4 skruer. Unngå å plassere skruene utenfor den innvendige veggen i 
stolpen. Håndløperen skal skjøtes over en stolpe. NB! Ved skjøting av to håndløpere på frontmontert stolpe 
fastgjøres håndløperen med to skruer utvendig.

06. 
Kapp håndløperen i ønsket lengde, og legg håndløperen på plass over 
stolpene. Fil kantene og monter to skjøtestykker i håndløperens profil. Før 
de to håndløperne sammen. Avslutt evt. med monteringslim til rekkverk

Skjøtestykke, rett Skjøtestykke, 90°
Under skjøtestykke 90°

40 mm
20

 m
m
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Les hele monteringsveiledningen før du begynner.  For montering av stolper må du først lese 
anvisningen på montering av stolper under topp- og frontmontert glassrekkverk. 

MONTERING AV PANELREKKVERK

Følg deretter monte-
ringsveiledning for 

spile-rekkverk bilde 7-9. 
For montering av 

håndløper.                                

Les hele monteringsveiledningen før du begynner.  For montering av stolper må du først 
lese anvisningen på montering av stolper under topp- og frontmontert glassrekkverk. 

40 mm

01. 
Start med å feste 20mm klips i bunn av stolpene, 
hvis høyden fra gulvet skal være 40mm. om den skal 
være 20mm trenger du ikke benytte klips. (skal man 
ha vind/støyskerming, og helt tett panel ned til 
terrassegulvet, skal man ikke montere fotplater på 
toppmontert rekkverk). 

03. 
Panelene plasseres over hverandre til ønsket totalhøyde. 
Anbefalt minimums totalhøyde etter NS3510 er 1000mm 
inkludert håndløper. Vi anbefaler å fuge mellom 
panelelementene for at de skal sitte bedre. 

02.
Panelene tilpasses ønsket bredde. 
Bredde = Lysåpning mellom stolper + 32mm  
(panelet går 16mm inn i hver stolpeprofil). 



01.
Merk opp skruehull i henhold til bunnprofilens forborede 
hull på terrassedekket. Legg gjerne bunnprofilen ned på 
underlaget først og kontroller med en murersnor. Slik at 
man får den riktige vinkelen/retningen på bunnprofilen. 
Borr/drill min. 80 mm ned i konstruksjonen hullene med 
et Ø 8 mm bor gjennom terrassedekket (betongbor til 
betong Ø 10mm. Min. 50 mm ned i betongen. Gjelder 
ved betongklasse B25 eller bedre). Kontroller at hullene 
er med riktig avstand og på linje med hverandre.

01.
Merk opp skruehull i henhold til bunnprofilens forborede 
hull på terrassedekkets front. Bruk en murersnor for å få 
en rett linje. Hold gjerne profilen inntil fronten på dekket 
det skal monteres og merk opp med tusj for hvor man 
skal ha skruehullene. Borr/drill min. 80 mm ned i 
konstruksjonen med Ø 8mm bor gjennom terrassedekkets 
front /konstruksjon (betongbor til betong Ø 10 mm. Min. 
50 mm ned i betongen. Gjelder ved betongklasse B25 
eller bedre. Pass på at konstruksjonen bak er solid)

05.
Sett deretter inn justerings kassetten midt 
over hver plastbrakett og juster glasset i 
riktig vinkel med en umbrako eller vårt 
justeringsverktøy. 

05.
Plasser deretter plastbraketten ned i 
bunnen av sporet og sett glasset forsiktig 
ned i bunnprofilen. Slik at glasset hviler på 
plastbraketten. Det skal brukes 3 
plastbraketter til glassbredde 600-1000 mm 
og 4 plastbraketter på glassbredder fra 
1000 - 1200 mm.

02.
Plasser bunnprofilen ned på dekket og skru i de 
medfølgende skruene. Pass på at skruer er godt 
strammet til med en skrutrekker (skal det monteres i 
betong benyttes en slagtrekker). Ved justering kan 
man benytte medfølgende kiler.  Minste lengde på 
alu. profilen er 34 cm, med tilhørende 2 skruehull. 

02.
Plasser bunnprofilens front mot konstruksjonen 
og skru fast med de medfølgende skruene. 
Pass på at skruer er godt strammet til med 
skrutrekker (skal det monteres i betong 
benyttes en slagtrekker). Ved justering kan man 
benytte medfølgende kiler. 
Kontroller med vater før man skrur inn alle 
skruer. Slik at profilen er i rett posisjon.

06.
Plasser til slutt innvendig pakning. Og 
avslutt ev. med håndløper på toppen. 
Håndløper anbefales. Endedekselet limes 
tilslutt på med monteringslim. Tape 
dekselet fast med en maskeringstape el. 
til limet har herdet.

08.
Glassene skal monteres med en avstand på 6 mm 
på rette strekker, og 10 mm fra vegg på enden av 
rekkverket. Der glasset møtes i et hjørne skal 
avstanden på den innerste vinkelen være 6 mm.

08.
Glassene skal monteres med en avstand på 
6 mm på rette strekker, og 10 mm fra vegg 
på enden av rekkverket. Der glasset møtes i 
et hjørne skal avstanden på den innerste 
vinkelen være 6 mm.

06.
Sett deretter inn justerings kassetten midt over hver 
plastbrakett og juster glasset i riktig vinkel med et en 
umbrako eller vårt justeringsverktøy. Kontroller glasset med 
et vater. Det skal være 3 justerings kassetter per meter 
profil. Plasser til slutt innvendig pakning. Og avslutt ev. med 
handløper pa toppen. Håndløper er anbefalt. Endedekselet 
limes til slutt på med monteringslim. Tape dekselet fast 
med en maskeringstape el. til limet har herdet. 

04.
Plasser plastbraketten ned i sporet, sett inn den 
utvendige pakningen og plasser glasset forsiktig ned 
i bunnprofilen. Slik at glasset hviler på 
plastbraketten. Det skal brukes 3 plastbraketter til 
glassbredde 600-1000 mm og 4 plastbraketter på 
glassbredder fra 1000 - 1200 mm.

03.
Bunnprofilen skjøtes med 
skjøtepinner. Slå inn 4 stk 
skjøtepinner med en 
gummihammer, en i hvert 
hjørne av profilen. 

03.
Bunnprofilen skjøtes med 
skjøtepinner. Slå inn 4 stk 
skjøtepinner med en 
gummihammer, en i hvert 
hjørne av profilen. 

07.
Ved montering av håndløper plasseres 
gummipakningen på glasset. Trykk den ene enden 
av håndløperen ned over gummipakningen og 
fortsett med resten av håndløperen. Når det skal 
monteres skjøtestykker plasseres disse over 
endene på håndløperen før håndløperen trykkes 
ned over gummiprofilen på glasset. Ved rette 
skjøtestykker kan man påføre litt lim på oversiden 
av håndløperen ca. 10 mm fra enden før man 
plasserer skjøtestykke på håndløperen.

07.
Ved montering av håndløper plasseres 
gummipakningen på glasset. Trykk den ene 
enden av håndløperen ned over 
gummipakningen og fortsett med resten av 
håndløperen. Når det skal monteres 
skjøtestykker plasseres disse over endene 
på håndløperen før håndløperen trykkes 
ned over gummiprofilen på glasset. Ved 
rette skjøtestykker kan man påføre litt lim 
på oversiden av håndløperen ca. 10 mm 
fra enden før man plasserer skjøtestykke 
på håndløperen.

04.
Plasser/klikk på plass dekselprofilen i front. Dette vil 
skjule skruehullene. Og sett inn utvendig pakning i 
sporene på innsiden av bunnprofilen. Ved hjørner må 
dekkprofilen skråskjæres med en kapp/gjærsag 
(fintannet metall blad).
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TOPPMONTERING AV STOLPEFRITT REKKVERK

FRONTMONTERING AV STOLPEFRITT REKKVERK

VIKTIG!
Det følger med riktig festemateriell  

til både tre og betongskonstruksjon. 
Sjekk at du benytter riktige skruer. 



Håndløperen er bygget sammen av 2 profiler. en underligger 
som skrues fast i rekkverksstolpene , og en toppligger som 
kneppes på underliggeren. Håndløperen leveres i lengder 
opptil 4 meter, og den er 150 mm bred. Systemet består av 
få deler, som raskt og enkelt monteres på de eksisterende 
rekkverksstolpene.  

01. Underligger monteres på toppen av rekkverket.
02. Toppligger kneppes på underligger.
03. Endebunn limes på.

TIL EKSISTERENDE REKKVERK

SG HÅNDLØPER

SG Håndløper, er utarbeidet i vedlikeholdsvennlig aluminium, og nesten identisk 

med tilsvarende håndløpere i impregnert treverk. Med denne løsningen slipper du 

å vedlikeholde, og male håndløperen år etter år. Håndløperen leveres i fargen hvit 

RAL 9010 og antrasitt, i buet utførelse. Andre RAL farger produseres på forespørsel. 

FORDELER

› Vedlikeholdsvennlig

› Lang levetid

› Få deler – enkel montering

› Ingen synlige skruer

01. 

03. 

02. 
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MONTERING AV HÅNDLØPER

› Drill 

› Fugepistol

DU SKAL BRUKE

SORTIMENT

Produkt Vare nr. Innhold

Håndløper, buet 4 m 
150 mm bred 2408x09  Metervare

Endelokk, buet 2408x04 STK

Skjøtestykke, rett 2502006 STK

Skjøtevinkel 90° 2502008 STK

Monteringslim rekkverk 
290 ml 2501005 STK

Skjøtestykke rett monteres i bunnprofilen ved skjøting  
av håndløpere.

Vinklene monteres i bunnprofilen ved 90° hjørne. 

MONTERING AV SKJØTESTYKKER

› Kapp/gjærsag (fintannet metall blad)

› Monteringslim til rekkverk

Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

01. 
Fjern først den eksisterende håndløperen. Fest deretter 
bunnprofilen med 2 skruer ved hver av de eksisterende 
stolpene. Skruene bør være ca. 6 cm lange, og skruehullet 
forbores 1mm større en skruens diameter.

02. 
Ved skjøting av håndløperen skal det gjøres rett over en 
stolpe, og festes med 4 skruer. Klikk topprofilen på 
bunnprofilen. Husk å fuge hvis du skjøter håndløperen. 

03. 
Lim/fug langs endebunnens kant og monter den  
på håndløperen.

Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium
Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

MONTERING AV HÅNDLØPER – PÅ EKSISTERENDE REKKVERK
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MILJØMERKET

5041 0826

SLAPP AV

OG NYT UTSIKTEN!
Kvalitet, Trygt og Effektivt

 

Få en komplett produktliste til ditt prosjekt 
med vår 3D Rekkverk -beregner på 
www.sgrailing.no

Med få klikk får du en komplett materialliste 
til ditt nye rekkverk.
Beregneren sørger for at du får en symetrisk 
løsning med like glass, som passer din 
terrasse perfekt.

SG Railing AS
Arnatveitvegen 137
5262 Arnatveit, Norge

post@sgrailing.no 
+47 480 30 400  
SGRAILING.NO
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