
Rostfritt glasräckesystem 



När solens strålar äntligen börjar värma och trätrallen 
känns ljummen under fötterna, då flyttar vi ut med kaf-
fekoppen i handen och tidningen under armen. Då rullar 
vi fram grillen och våra utemöbler till vårt andra var-
dagsrum, altanen och uteplatsen. Där tar vi som bäst 
tillvara på de varma och ljusa dagarna under det svenska 
sommarhalvåret.

Vertigo har med det nordiska ljuset som inspiration 
tagit fram Horisont, ett stilrent och transparent glas-
räcke i flera olika varianter. Genom att välja ett räcke 
i glas öppnar du upp altanen för mer ljus och luft och 
gör den till en del av omgivningen, vare sig det är en 
gräsmatta, skogstomt, vatten eller en vidunderlig utsikt 
mot horisonten. Du får ett transparent vindskydd och ett 
pålitligt skydd mot fallolyckor. Glasräcket Horisont från 

Vertigo är en trygg och vacker investering där du får en 
produkt godkänd och testad enligt svensk byggnorm. 

Horisont är framtaget för att passa den moderna ar-
kitekturen och passar lika bra inomhus som utomhus. 
Det stilrena och luftiga räcket smälter diskret in i den 
miljö du önskar, oavsett om det är i din trapphall, din 
loftgång eller på din balkong eller altan. Du väljer själv 
mellan klart eller frostat glas och blankpolerat eller bor-
stat rostfritt stål till stolparna. Vid fallhöjd över två me-
ter rekommenderar vi ett tjockare laminerat glas (10,8 
mm) för din trygghet, alternativt ett tunnare laminerat 
glas (8,8 mm) vid en fallhöjd under två meter.

Vårt glas är alltid vidareförädlat och måttanpassat i 
Sverige och det rostfria stålet vi använder är av högsta 
syrafast kvalitet (316/A4). 

Genomtänkta kombinationsmöjligheter
Vi erbjuder Horisont med flera olika valmöjligheter. Samtliga varianter är godkända och testade enligt Boverkets 
byggregler (BBR) och vi har lagt stor vikt vid materialval för att ditt glasräcke ska åldras vackert och hålla länge. God 
kvalitet som både känns och syns, det tar man inte miste på.

Vackra träslag eller modernt rostfritt stål
Överliggaren finns i två vackra och hållbara träslag, ek eller jatoba, som 
båda är hårda och tåliga naturmaterial. För inomhusbruk passar båda 
träslagen bra och för altaner rekommenderar vi främst det tåliga jatoba 
som åldras vackert även utomhus. Du kan också välja överliggare i samma 
rostfria stål som det övriga räcket i borstat eller blankpolerat utförande. Det 
borstade stålet ger en matt yta som är härlig att ta på och det polerade 
stålet ger en högblank, glansig yta som är lätt att hålla ren.  Vid mer 
krävande utomhusmiljöer, såsom kustnära eller klorutsatta miljöer, rekom-
menderar vi stolpar med en polerad finish för att minimera problem med 
rostfläckar. För även om vi använder rostfritt stål av högsta kvalitet kan 
små rostfläckar uppkomma på ytan. Dessa fläckar avlägsnas lätt med det 
medföljande rengöringsmedel och påverkar inte funktionen.Blankpolerat rostfritt stål Frostat glas KlarglasMattborstat rostfritt stål Överliggare i trä



Frostat eller klart glas
Glaset till ditt räcke kan du få i klart eller frostat utförande. 
Ett räcke med klart glas syns knappt. Det smälter in i om-
givningen och är så nära ett osynligt räcke du kan komma. 
Men det som ger sikt ut ger förstås också fri sikt in. För 
att hindra insyn eller skapa en avskärmning mot t.ex. en 
garage uppfart eller grannens altan kan du istället välja ett 
frostat laminerat glas med vit folie, eller opallamell som vi 
kallar det på fackspråk. Oavsett vad vi kallar det blir resul-
tatet ett glasräcke som är lite mindre avslöjande. Du kan 
förstås också kombinera de två olika glasen i ditt räcke.

Topp- eller sidomonterade stolpar
Du kan välja mellan två olika sätt att fästa dina räckesstolpar i underlaget. 
Sidomonterade stolpar monteras från sidan i underlagets reglar eller bjälklag. 
Detta är det vanligaste sättet att montera ett räcke och kräver i allmänhet inga 
speciella anpassningar förutom möjligen uttag för stolparna i altanens eller golvets 
kanter. 
Toppmonterade stolpar monteras stående i en metallfot som skruvas fast i un-
derlaget. Det är ett bra alternativ om du inte har reglar eller ett bjälklag tillgängligt 
där du ska montera ditt räcke men det kräver förstås att underlaget är stabilt nog 
och ger tillräckligt fäste för skruvarna. Vid toppmontering av stolparna döljs skru-
vfästena av ett speciellt beslag som träs över stolpen. 

Toppmonterad stolpeSidomonterad stolpe



Horisont glasräckessystem är en produkt under varumärket Vertigo som utvecklar och säljer nordisk 
glasdesign. I samma stilrena utförande finns även Zenit, ett entrétak i glas och Zon, garderobsdörrar 
och avskiljare i glas. Läs mer på www.vertigoglas.se


