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GB serien är ett nytt koncept inom glasräcken. Med sin moderna och stilrena design i  
underhållsfritt material ger den mängder av möjligheter att skapa det glasräcke du söker. 

Vår filosofi 
Design
Ett bra räcke ska erbjuda valmöjligheter. Valfrihet att göra räcket med eller utan handledare, i valfri färg och i valfri 
höjd. En bra produkt håller länge och står sig genom tillfälliga trender. Vi erbjuder dig en stilren, traditionell 
nordisk design med tidlösa och tilltalande lösningar. 

Måttanpassat
Det finns många företag som erbjuder prefabricerade produkter med standardmått. Vi erbjuder motsatsen.  
Hos oss finns ingen standard, utan idén är att du får de mått som passar till dig och ditt projekt.  
Det ger dig en mycket större möjlighet att skapa precis det du vill.

Kvalitet och säkerhet
För oss är det en självklarhet att leverera produkter av toppklass. Du ska kunna lita på att räcket håller och att 
glaset är anpassat till just ditt projekt och dina förutsättningar. 

Miljö
Material med lång livslängd och som kräver lite underhåll är bra för miljön. Därför väljer vi att arbeta med 
aluminium, rostfritt och glas.

Rikstäckande – Lokalt – Din valfrihet
Rikstäckande – Våra produkter går att köpa över hela landet. 
Lokalt – du handlar alltid i närheten där du bor.  
Din valfrihet – Oavsett om du vill ha hjälp med måttagning, montage eller om du gör jobbet själv är helt upp till dig.  

Vi hjälper dig att genomföra ditt projekt oavsett vilken lösning du väljer!



innehåll 
glasräcken
 Räckesstolpar i aluminium, runda Ø50 mm 
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räckesstolpar i aluminium gb 100–160 
Testad och godkänd hos Statens provningsanstalt*

Aluminium är ett material som är så nära underhållsfritt som ett material kan vara. Det är mycket tåligt mot 
rost och fungerar bra i utsatta miljöer där rostfria stolpar kan vara problematiskt, till exempel i havsnära  
miljöer eller i närheten av bassänger med klorerat vatten. GB-serien är ett nytt koncept inom glasräcken. 
Med sin moderna och stilrena design i underhållsfritt material ger den mängder av möjligheter att skapa 
det glasräcke du söker. 

GB 100-160
GB 100–160 är en serie i modern och stilren design som kräver minimalt med underhåll. En kraftig, mycket stark 
profil och ändå diskret, bara Ø 50 mm. Stolparna levereras i natureloxerad aluminium som standard med gummi- 
lister i matchande färg, men går även att få i valfri pulverlackerad i RAL - kulör. 
GB-serien glasas vanligtvis med 8-10,76 mm säkerhetsglas i spår utan klämfästen vilket ger ett rent och modernt 
utseende. Systemet blir helt tätt mellan stolpe och glas – en klar fördel om du söker vindskydd på din terrass.  
Standardhöjd med handledare är 1100 mm, men det går även att beställa i valfri höjd.

Viktigt att tänka på när du planerar placeringen av ditt glasräcke är att stolparna inte blir stabilare än sitt underlag!

* Gäller system GB 120 och BG 160 med 5+5 floatlamell i maxbredd 1200mm. 

Mittstolpe

Finns tillgänglig i 
GB 100, 120, 140 och 160 

50 mm
Finns tillgänglig i 
GB 100 och 120 

Hörnstolpe 135°

50 mm
Finns tillgänglig i 

GB 100, 120, 140 och 160 

50 mm

Slutstolpe

Finns tillgänglig i 
GB 100, 120, 140 och 160 

Hörnstolpe 90°

50 mm



5

10 mm

Ø 100 mm

120 mm

120 mm

GB-serien är natureloxerat i standardutförandet, men kan naturligtvis beställas i  
pulverlackerat utförande och i valfri färg. Stolparna mäter 1100 mm över golv som  
standardhöjd men går även att beställa i den längd du önskar – både högre och lägre.

GB 100 & 120
Toppmonterad lösning. Denna går att få med  
täcklock (GB 100 ) eller med handledare (GB 120)

GB 140 & 160
Sidmonterad lösning för montage i bjälklags- 
kanter. Denna går att få  med täcklock 
(GB 140 ) eller med handledare (GB 160)
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gb 100
GB100 Toppmonterad stolpe 
med täcklock. Ger ett mini-
malistiskt intryck och massor 
av utsikt.



gb 100gb 100
GB100 Sidomonterad stolpe 
med täcklock. Ger ett mini-
malistiskt intryck och massor 
av utsikt.

gb 140



gb 120
GB120 Toppmonterad stolpe 
med handledare som ger 
maximal stabiltet.



gb 600

GB100 Sidomonterad med 
handledare som ger maximal 
stabiltet.

gb 160
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