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Läs igenom hela bruksanvisningen 
innan montering och användning!

BEHOV AV VERKTYG:
• Borrmaskin
• Skruvmejsel
• Vattenpass

OBS!  Monteringsskruvar på 8 mm köpes separat 
eftersom dessa varierar beroende på underlaget, 
kontakta din fackhandel. Rekommenderade skruvar 
att använda: 
Betong underlag: 8 mm betong skruv 
Trä underlag: 8 mm fransk träskruv 

Delarna kan kombineras fritt. Börja med att kontrollera så att du har samtliga delar till din 
uppställning. Med varje glasräcke medföljer det 4 st skruvar och 1 st borr.
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KOMBINATION

SKÖTSELRÅD:

Glas : Mjuk trasa, vatten, fönsterputs. Enbart milda, ej starka eller frätande 
  rengöringsmedel.

Aluminium : Mjuk trasa/borste, vatten. Enbart milda, ej starka el frätande rengöringsmedel.
Skruvar : Kontrollera regelbundet infästningar, skruvar osv och vid behov efterdra.

OBS! Monteringsskruvar på 8 mm köpes separat eftersom dessa varierar beroende på
underlaget. Kontakta din fackhandel. Rekommenderade skruvar att anända:
Betong underlag: 8 mm betong skruv
Trä underlag: 8 mm fransk träskruv

MONTERINGSANVISNING FÖR GLASRÄCKE

Montering av räcke och stolpar:

• Börja med att planera var ditt räcke ska stå och
säkerställ att det står i våg. Observera att max
tillåten monteringshöjd kan variera från land till land.
I Sverige är max tillåten monteringshöjd ovan mark 100 cm.

• Börja med att resa glasräcket upp. Den änden som
har förborrade hål i aluminiumlisten ska vara uppåt.

• Placera räcket mellan två stolpar och borra hål i
stolpen med den medföljande borren (bild 1).

• Sätt sedan fast räcket med de 4 medföljande
skruvarna (bild 1).

• Markera de fyra hålen i stolpens fot ner i underlaget
där räcket ska stå. Flytta räcket och förborra/borra
(8mm) i underlaget. Sätt fast räcket och fortsätt
med nästa del genom samma procedur tills hela
räcket är färdigmonterat.
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Rekommenderat

Rekommenderat med förbehåll

Inte att rekommendera

21 m/s 22 m/s 23 m/s 24 m/s 25 m/s 26 m/s

Rättningslinjer vindlast

0 Havsnära områden

1 Mark utan hinder

2 Låg vegetation

3 By, ort, skog
4 Tät bebyggelse




