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Få en komplet stykliste til dit projekt

PLASTMO

GLASRÆKVÆRK
Med et Plastmo Glasrækværk skaber du et hyggeligt udemiljø og
øger rumfølelsen på terrassen, alt imens du bevarer udsigten.
Glasrækværket er ideelt som sikkerhedsværn eller som beskyttelse mod vind og vejr på terrassen.
Glasrækværket består af 2-lags hærdet og lamineret sikkerhedsglas samt vedligeholdelsesvenlige aluminiumsprofiler. Glassene
fremstilles altid på mål, så du er sikret den bedste løsning til din
terrasse, altan m.m.
Glasrækværket kan fås til front- eller topmontering. Begge løsninger består af få dele, som sikrer dig en hurtig og enkel montering.
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Glas leveret på mål

Minimal vedligeholdelse

Uanset hvor du ønsker at anvende dit nye glasrækværk,
er du garanteret den bedste løsning til dit projekt. Alle farver glas kan fremstilles i intervallet 400-1465 mm. Glassene er både hærdet og lamineret.

Glasrækværket har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. Det anbefales at glas og aluminiumsprofiler
rengøres 1-2 gange årligt med vand og sæbe.

Komplet løsning

Vi yder 15 års garanti på vores glasrækværk. Garantien
3D
gælder afskalning af overflademaling
på aluminiumsprofiBEREGNER
ler. Se garantibestemmelser på plastmo.dk/garanti.

Stolperne leveres i pakker med det nødvendige tilbehør
for en komplet løsning, så du er sikker på at få det hele
med. Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

15 års garanti

Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:

Unikt design
Løsningerne er udviklet i et diskret, stilrent og tidløst design, som sikrer den optimale rumfølelse og et hyggeligt
udemiljø på terrassen. Systemet afsluttes med en håndløber i aluminium, som mindsker risikoen for delaminering og misfarvning af plasten i det laminerede glas.

3D
BEREGNER
Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:

Glasrækværk

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Solidt rækværk egnet som værn på altaner og lignende
Få dele som sikrer hurtig og enkel montering
Alle glas fremstilles på mål til det pågældende projekt
Mange anvendelsesmuligheder
Vedligeholdelsesvenligt
Tidløst og stilrent design
15 års garanti på overfladebelægning
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PLASTMO

GLASRÆKVÆRK
Med sikkerheden i top, er anvendelsesmulighederne mange.
Glasrækværket kan monteres som sikkerhedsværn på altanen
eller som læhegn, når du skal nyde sommeren på terrassen.
Glasrækværket består af 2-lags hærdet og lamineret sikkerhedsglas samt solide og vedligeholdelsesvenlige aluminiumsprofiler.
Udsigten kommer til sin ret, da Glasrækværket kan monteres helt
op til 1500 mm. cc afstand mellem stolperne.

ANVENDELSE

GLASRÆKVÆRK – TEKNISKE FAKTA

Terrasser
Balkoner

Bredde på glas

Min. 400 mm – Max. 1465 mm

Højde på glas

925 mm

Totalhøjde inkl. profiler og håndløber

1000 mm

Glastykkelse

8,8 mm

Glassets vægt

20 kg. pr. kvm.

Farve på glas

Klar, frost og røgfarvet

Farve på profiler

Pulverlakeret hvid, antracit og sort eller anodiseret alu

Beskyttelse

98% af UV strålerne blokeres af glasset

Plastmo Glasrækværk er testet efter
NS 3510:2015 til brugsområder

A, B og C1 ved maks. c/c stolpeafstand på 1500 mm
C2 - C4 & D ved maks. c/c stolpeafstand på 1100 mm

Garanti

15 års garanti på overfladebelægning*

MATERIALE
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Glasrækværket er testet og har den nødvendige styrke og stabilitet, som kræves af et
rækværk. Profilernes tykke vægge giver et stabilt og sikkert rækværk, som kan anvendes til
montering i højden. Glasset er fremstillet af
8,8 mm hærdet og lamineret glas.

SIKKERHED

*Se garantibestemmelser på www.plastmo.dk/garanti

VÆLG MELLEM
FLERE FARVER

Altaner
Hems

Glasset i Plastmo Glasrækværk er både hærdet og lamineret. Ved brud vil glasset splintre
i mange små stykker, der vil blive hængende
i folien mellem de to glaslag. Glasset bestilles
efter ønsket bredde, så du får den helt rigtige
løsning til dit projekt.

MONTERING

Hvid

Anodiseret alu

Antracit

Sort

Plastmo Glasrækværk top- eller frontmonteres.
Begge løsninger skal fastgøres til en stabil og
holdbar konstruktion, som har den nødvendige
styrke. Stolperne i aluminium har spor, som
glasset monteres i. Det gør løsningen til en af
de bedste og mest solide monteringer på markedet. Håndløberen, som monteres i toppen,
giver rækværket en flot og enkel afslutning.

STOLPER TIL
TOPMONTERING
Midterstolpe
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

Hjørnestolpe 90°
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

Hjørnestolpe 45°
L: 950 mm
B1: 70 mm
B2: 125 mm
D: 70 mm

Endestolpe
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

Vægstolpe
L: 967 mm
B: 25,5 mm
D: 70 mm

STOLPER TIL
FRONTMONTERING
Midterstolpe
L: 1170 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

200

mm

Udvendig hjørnestolpe m
m
200
L: 1170 mm
B: 90 mm
D: 90 mm

Endestolpe
L: 1170 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

200

mm

Indvendig hjørnestolpe
L: 1170 mm
mm
200
B: 70 mm
D: 70 mm
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GLASRÆKVÆRK

SORTIMENT
Stolper leveres i pakker med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning.
Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

GLASRÆKVÆRK TOPMONTERET
Produkt

Farve

Mål

Varenr.

DB-nr.

Midterstolpe

Hvid

Midterstolpe

Anodiseret alu

950 x 70 x 70 mm

2771309

2039673

950 x 70 x 70 mm

2771109

2039678

Midterstolpe
Midterstolpe

Antracit

950 x 70 x 70 mm

2771209

1972805

Sort

950 x 70 x 70 mm

2771509

2039683

Hjørnestolpe 90°

Hvid

950 x 70 x 70 mm

2772309

2039674

Hjørnestolpe 90°

Anodiseret alu

950 x 70 x 70 mm

2772109

2039679

Hjørnestolpe 90°

Antracit

950 x 70 x 70 mm

2772209

1972806

Hjørnestolpe 90°

Sort

950 x 70 x 70 mm

2772509

2039684

Hjørnestolpe 45°

Hvid

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774309

2039689

Hjørnestolpe 45°

Anodiseret alu

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774109

2039690

Hjørnestolpe 45°

Antracit

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774209

2039688

Hjørnestolpe 45°

Sort

950 x 70 x 125 x 70 mm

2774509

2039691

Endestolpe

Hvid

950 x 70 x 70 mm

2773309

2039675

Endestolpe

Anodiseret alu

950 x 70 x 70 mm

2773109

2039680

Endestolpe

Antracit

950 x 70 x 70 mm

2773209

1972807

Endestolpe

Sort

950 x 70 x 70 mm

2773509

2039685

Vægstolpe

Hvid

967 x 25,5 x 70 mm

2776309

2151791

Vægstolpe

Anodiseret alu

967 x 25,5 x 70 mm

2776109

2151786

Vægstolpe

Antracit

967 x 25,5 x 70 mm

2776209

2151789

Vægstolpe

Sort

967 x 25,5 x 70 mm

2776509

2151792

Stolper leveres i pakker med det nødvendige tilbehør for en komplet løsning.
Glas, håndløber og evt. endebunde købes separat.

GLASRÆKVÆRK FRONTMONTERET
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Produkt

Farve

Mål

Varenr.

DB-nr.

Midterstolpe

Anodiseret alu

Midterstolpe

Antracit

1170 x 70 x 70 mm

2781109

2110295

1170 x 70 x 70 mm

2781209

1977205

Midterstolpe
Midterstolpe

Hvid

1170 x 70 x 70 mm

2781309

2110296

Sort

1170 x 70 x 70 mm

2781509

2110293

Hjørnestolpe udvendig

Anodiseret alu

1170 x 90 x 90 mm

2782109

2110299

Hjørnestolpe udvendig

Antracit

1170 x 90 x 90 mm

2782209

1977207

Hjørnestolpe udvendig

Hvid

1170 x 90 x 90 mm

2782309

2110300

Hjørnestolpe udvendig

Sort

1170 x 90 x 90 mm

2782509

2110297

Hjørnestolpe indvendig

Anodiseret alu

1170 x 70 x 70 mm

2784109

2110306

Hjørnestolpe indvendig

Antracit

1170 x 70 x 70 mm

2784209

1977208

Hjørnestolpe indvendig

Hvid

1170 x 70 x 70 mm

2784309

2110308

Hjørnestolpe indvendig

Sort

1170 x 70 x 70 mm

2784509

2110305

Endestolpe

Anodiseret alu

1170 x 70 x 70 mm

2783109

2110303

Endestolpe

Antracit

1170 x 70 x 70 mm

2783209

1977209

Endestolpe

Hvid

1170 x 70 x 70 mm

2783309

2110304

Endestolpe

Sort

1170 x 70 x 70 mm

2783509

2110301

3D
BEREGNER
Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:

3D
BEREGNER
Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:

Glasrækværket afsluttes med en håndløber i aluminium, som mindsker risikoen for
misfarvning af plasten mellem det dobbelte lag glas.

TILBEHØR GLASRÆKVÆRK
Produkt

Farve

Mål

Varenr.

DB-nr.

Håndløber 4 m

Hvid

4000 x 95 x 42,5 mm

2770340

2039672

Håndløber 4 m

Anodiseret alu

4000 x 95 x 42,5 mm

2770140

2039677

Håndløber 4 m

Antracit

4000 x 95 x 42,5 mm

2770240

1972808

Håndløber 4 m

Sort

4000 x 95 x 42,5 mm

2770540

2039682

Endebund

Hvid

95 x 45 x 15 mm

2775300

2039676

Endebund

Anodiseret alu

95 x 45 x 15 mm

2775100

2039681

Endebund

Antracit

95 x 45 x 15 mm

2775200

1972809

Endebund

Sort

95 x 45 x 15 mm

2775500

2039686

Samlestykke t/håndløber, lige

Aluminium

2794300

1977216

Samlestykke t/håndløber, 90° Aluminium

2799300

1977215

GLAS TIL GLASRÆKVÆRK – HÆRDET & LAMINERET
Produkt

Farve

Mål

Varenr.

DB-nr.

Glas, hærdet og lamineret

Klar

400 -770 x 925 mm

2709904

1991279

Glas, hærdet og lamineret

Klar

771-1000 x 925 mm

2709907

1991280

Glas, hærdet og lamineret

Klar

1001-1250 x 925 mm

2709910

1991282

Glas, hærdet og lamineret

Klar

1251-1465 x 925 mm

2709912

1991283

Glas, hærdet og lamineret

Frost

400 -770 x 925 mm

2739904

2039663

Glas, hærdet og lamineret

Frost

771-1000 x 925 mm

2739907

2039664

Glas, hærdet og lamineret

Frost

1001-1250 x 925 mm

2739910

2039665

Glas, hærdet og lamineret

Frost

1251-1465 x 925 mm

2739912

2039666

Glas, hærdet og lamineret

Røgfarvet

400 -770 x 925 mm

2759904

2039668

Glas, hærdet og lamineret

Røgfarvet

771-1000 x 925 mm

2759907

2039669

Glas, hærdet og lamineret

Røgfarvet

1001-1250 x 925 mm

2759910

2039670

Glas, hærdet og lamineret

Røgfarvet

1251-1465 x 925 mm

2759912

2039671
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GLASRÆKVÆRK LÅGE
Glas

Hængsler, skudrigle og skruer medfølger. Stolper købes separat.

Glasfarve

Stolpefarve

Varenr.

DB-nr.

Glas, lamineret

Klar

Anodiseret alu

2706130

2112060

Glas, lamineret

Klar

Antracit

2706230

2112061

Glas, lamineret

Klar

Hvid

2706330

2112062

Glas, lamineret

Klar

Sort

2706530

2112063

Glas, lamineret

Frost

Anodiseret alu

2736130

2112064

Glas, lamineret

Frost

Antracit

2736230

2112065

Glas, lamineret

Frost

Hvid

2736330

2112066

Glas, lamineret

Frost

Sort

2736530

2112067

Glas, lamineret

Røgfarvet

Anodiseret alu

2756130

2112068

Glas, lamineret

Røgfarvet

Antracit

2756230

2112069

Glas, lamineret

Røgfarvet

Hvid

2756330

2112070

Glas, lamineret

Røgfarvet

Sort

2756530

2112071

KRÆVER DIT PROJEKT EN SPECIEL LØSNING?
Har du et projekt, som kræver en speciel løsning, kan du kontakte vores kundeservice på
tlf. 57 66 66 66 eller på info@plastmo.dk
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GLASRÆKVÆRK

MONTERING

MONTERINGSFILM/GUIDE
Se også her hvordan du hurtigt og
enkelt monterer
dit rækværk:

DU SKAL BRUGE
Kapsav
Boremaskine

Vaterpas
Gummihammer

	Fugepistol
	
Murersnor (anvendes ved topmontering)

Læs hele monteringsvejledningen før du begynder. Foto 4-10 anvendes både ved top- og frontmontering.

TOPMONTERING
1a MONTERING I TRÆ
Metoder til beregning:
Metode 1: Afstanden c/c stopler = Glasbredde + 38 mm
Metode 2: Afstand mellem monteringsplader = Glasbredde – 72 mm

c/c
Start med at beregne afstanden ud fra en af de to metoder
ovenfor. Når monteringspladerne er lagt, forbores de 4 huller til
monteringsskruerne med et Ø8 mm bor gennem terrassebræt.
Placér derefter stolpeforstærkerne på monteringspladerne.

Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murer- snor.
Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de
medfølgende kiler placeres under monteringspladen. Fastgør
stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. Alle skruerne
skal fæstes til den bærende konstruktion.

1b MONTERING I BETON
Hvis rækværket skal monteres i beton, skal du følge anvisningerne på patronen for hvordan det indledende arbejde med limanker udføres.
Beregn afstanden mellem fodplader/stolper som vist ovenover. Huller til hvert monteringshul skal være 60 mm dybe og bores med Ø12 mm.

De 4 gevindstænger drejes i limankerne og
overskydende limmasse fjernes rundt om
gevindstængerne så overfladen bliver jævn.

Før fodpladen ned over gevindstængerne. Før derefter stolpeforstærker ned over gevindstængerne. Om
nødvendigt kan de 4 gevindstænger forsigtigt rettes
op, så de alle er centreret i hver deres hul. Montér
møtrikkerne på gevindstængerne, så langt det er
muligt med fingrene. Lad det nu hærde efter anvisningerne på patronen.

2
Påfør lim (i tykkelse af tommelfinger) på 4 sider i toppen af stolpeforstærkeren – som vist på tegningen. Skyd derefter stolpen ned
over stolpeforstærkeren. Fjern evt. overskydende lim.
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Tilspænd møtrikkerne mens det
sikres at stolpeforstærker står i
vater. Placér evt. de medfølgende kiler under fodpladen til at
opnå vater.

3
Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen.
På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor.
En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

VIGTIGT!
Glasset tåler ingen form for stød på
kanterne og skal derfor behandles
med varsomhed.

4

5

Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe
vender ind imod stolpen og spidsen af pakningen vender ud.

Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under glasset.
Glasset må ikke monteres direkte på klips.

40 mm
6

7

Montér glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne.
Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 40 mm.

Samlestykke lige

Samlestykke 90°

Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene
pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen
vender ind mod glasset.

Under samlestykke 90°

20

20

m

m

m

m

m

m

40
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Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat
kanterne og montér to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.
Ved montering af 90° samlestykker kan 4 skruer monteres under håndløberen og igennem
samlestykket, for at opnå bedst mulig samling af håndløberen. De yderste skruer placeres
40 mm fra hjørne og 20 mm inde fra kant. De indvendige skruer placeres 20 mm fra kant
i lige linje fra hjørne.

9
Fastgør håndløberen midt på hver side med
to medfølgende skruer – forbor evt. med et
3,5 mm bor. Ved samling af to håndløbere
anvendes 4 skruer. Undgå at placere skruer
ud for indvendige vægge i stolpen. Håndløberen skal samles over en stolpe.
OBS ved montering af to håndløbere på
frontmonteret stolpe fastgøres håndløber
med to medfølgende skruer udvendigt.

10
Lim langs håndløberens kant og montér endebunden for
enden af håndløberen. Fjern overskydende lim.
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VÆGSTOLPE
100 mm

Afstand mellem 2 vægstolper = Glasbredde – 32 mm

Afstand mellem vægstolpe og fodplade på standard stolpe =
Glasbredde – 52 mm

100 mm

2
1
Start med at beregne afstanden mellem stolperne ud fra anvisningerne ovenfor. Når afstanden er fastlagt placeres stolperne på
terrassen.

FRONTMONTERING

Fastgør vægstolpen med Ø6 x 120 mm skruer ind i væg.
Placér øverste og nederste skrue ca. 100 mm fra stolpeender
og en skrue midt på stolpen. Forbor monteringshullerne med et
Ø6,5mm bor gennem den tynde væg midt på profilet.
Følg herefter vejledningen fra topmonteret foto 4-10.

MONTERING I TRÆ

MONTERING I BETON

Metode til beregning
Afstand mellem stolper
= Glasbredde – 35 mm

1

2

Lim langs
bundproppernes kant og
montér i bunden af hver
stolpe.

3a

3b

Montér stolperne med de medfølgende skruer. Alle skruerne
skal fæstes til den bærende
konstruktion.

Opmærk monteringshuller i stolper på betonen. Bor med Ø12 mm bor 100 mm ind i
betonen. Placér stolpe ud for huller og slå
gennemstiksankerne ind i hullerne indtil skiven står mod ydersiden af stolpen. Spænd
derefter møtrikken hårdt til og afslut med at
påsætte dækkappe. Hvis stolperne ikke er i
vater kan de medfølgende kiler anvendes.

Tjek om endestolperne er planlagt
placeret ved afslutning af terrassen,
eller om de skal trækkes 20 mm
ind fra terrassens afslutning. Beregn herefter afstanden mellem stolperne ud fra ovenstående metode.

Følg derefter vejledningen fra topmonteret foto 4-10.

LÅGE
Afstand mellem to topmonteret stolper = 890 mm

Afstand mellem vægstolpe og topmonteret stolpe = 910 mm

2
Afstand mellem to frontmonteret stolper = 930 mm

Afstand mellem to vægstolper = 930 mm

1
Når afstanden mellem stolper er fastlagt, monteres porten i den
ønskede stolpe.

3
Fjern derefter den løse del af de to hængsler
ved at trække akslen i hvert hængsel op.
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Skær kliklisten i 3 dele.
Delene skal anvendes til den stolpe hvori hængslerne skal monteres.
Topmonteret
stolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 125 mm

4
Tryk den nederste klikliste ind i stolpen.

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

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

5
Skyd nederste hængsel i pakningssporet i
stolpen indtil hængslet står på nederste
klikliste. Spænd pinolskruen i midten af
hængslet til man kun med besvær kan
trække hængslet op. Montér midterste
klikliste i stolpen over nederste hængsel.

min. 12 mm

6
Skyd det øverste hængsel ned til det står
på midterste klikliste. Igen spændes
pinolskruen i hængslet. Klik afslutningsvis
den øverste klikliste på plads.

7
Løft porten og placér den så hængsels
delene går i indgreb og akslerne kan
monteres. Akslerne monteres oppe fra og
skal blot falde på plads, så hængslerne
sidder sammen.

8
Tjek at overkanten af porten er mindst 12
mm lavere end toppen af stolperne på begge sider af porten. Herefter kan håndløberen monteres. Lad håndløber gå ca. 20 mm
ud over stolpekant. Afslut med montering af
skudrigle på den side af porten du ønsker.

ONLINE

3D BEREGNER
Få en komplet stykliste til dit projekt med Plastmo 3D Rækværksberegner på
www.plastmo.dk.
Med få klik kan du få en komplet materialeliste til dit nye rækværk. Beregneren
sørger for, at du får de glasmål, der passer bedst til din terrasse, så du 3D
opnår en
BEREGNER
symmetrisk løsning.
Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:

3D
BEREGNER
Få en samlet
materialeliste på
dit rækværk her:
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