Mätanvisning för rostfritt glasräckesystem
När du mäter den miljö där du vill montera ditt nya glasräcke ska du
använda dig av centrummåttet på tänkta stolpar. Våra stolpar är 40
mm breda vilket innebär att du hittar centrum på stolpen 20 mm in.
Vi efterfrågar enbart måtten mellan dina ytterstolpar, dvs stolparna
som ska sitta där räcket byter riktning eller där räcket tar slut. Stolparna och glasen däremellan räknar vi automatiskt ut så att du får så få

Sidomonterad Stolpar:

stolpar som möjligt med samma mellanrum på raksträckorna. Glasen
kan dock vara max 1450 mm långa.
Sidomonterad stolpe innebär att du fäster stolpen på sidan av altanen, eller i bjälklaget beroende på var ditt räcke ska sitta. Toppmonterad stolpe (eller stolpe monterad på fot) innebär att du monterar din
stolpe ovanifrån i en metallfot som skruvas fast i underlaget.
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LATHUND FÖR MÄTNING:
5. Toppmonterade stolpar mäts C/C
(dvs från centrum av den ena stolpen till centrum av den andra)
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Observera att för hörn behöver vi veta det ”tänkta”
centrummåttet till centrum stolpe som om stolpen var
monterad utanför hörnet (likt ritn).
Eftersom vi använder dubbelstolpar på hörnen, är inte
detta den verkliga placeringen av stolparna.

Infästning av överliggare:
Vid träöverliggare: Rostfri träskruv
Vid rostfri överliggare: Rostfri M5:a

Glasbredd: Max 1450 mm

Överliggare:
Trä 100X40 mm
Rostfritt: 40X40 mm
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Träöverliggare 160 mm / Rostfri 167 mm
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(OBS! Beroende av golvets/trallens tjocklek)
Fransk Träskruv i rostfritt 80 mm standard
(Finns även i 100 mm som tillval)
Måttsättning på installationsritning är C/C mått mellan stolpar

