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Legg ut pakkene og sorter ut delene. Sjekk at rekkfølge glassene er etter plantegningen 
for rekkverket. 

Hvis det skal brukes en håndrekke på dette stolpefrie rekkverket, legg disse ut i samsvares 
med glassbreddene videre på terrasserekken. 

Pakk ut glassholder ( Spigot) og fjern pynteplaten som skal skjule innfestningsskruene. 
Det følger med en gummipakkning og en metallplate som skal mellom glass og
Spigot.
Platen skal settes inn i sporet som vist på bildene, og metallplaten skal vende mot 
skruene på glassholderen. Den vil fordele og gi et jevnt trykk mot glasset fra skruene
under innfesting.

• Krittsnor eller laser
• Unbrako-sett
• Kraftig skrumaskin
• Vater
• no. 13 Hylsenøkkel til treskruer
• Monteringshansker
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VERKTØY FOR MONTERING:
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Plasser alltid glassene på et plant og slett sted. 
Vent med å pakke ut glassene til de skal monteres. 
Unngå å støte hjørnene på glasset borti noe.
De er svært ømtåelige og må alltid settes ned plant.

TRESKRUER
8 x 100 mm



Legg avstand til kant på min. 25 mm, bruk enten en krittsnor 
eller laser for plassering av rekkverket parallelt med terrassekant. 
Ved hjørner beregn plasseringene av glassholdere og avstanden 
mellom glassene til en korrekt 90° vinkel. Se ill. A side 5 for nøyaktige 
avstander.

Fest med 4 stk. treskruer med til hver av glassholderne.  Start med å 
skru ned og sjekk at skruene har godt nok feste. 

HUSK: Unbrako-skruene skal vende innover terrassen.

Fest 4 skruer i hver av holderne og sett ett glass på plass 
i de 2 første glassholderne,
Bruk vateret for å sjekket at glasset er i lodd og legg 
vateret på toppen av glasset er i vater..

TIPS:
I tilfelle glasset ikke er helt i lodd, bruk noen syrefaste 
skiver som shims for å rette opp spigoten & glass.

HUSK: Legg pyntedekslet på plass før glasset settes i.
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Bruk en unbrakonøkkel
og skru inn festeskruene
til du har et fast og godt
feste av glasset.
Unngå å bruke en drill,
den kan gi et forhøyet
Moment og skade glass.

8Hvis rekkverket skal være uten håndrekke, anbefaler
vi at det brukes en avstvningsbrakett mellom glassene
og 90° hjørnebrakett.



Legg ut gummipakningen på glassene og kapp den på lengde. For å lette monteringen av 
håndlisten over pakningen, anbefaler vi å bruke en silikonspray på sidene.
Deretter  press håndrekken ned over gummipakningen.

Som tilbehør til rekkverket og håndlisten
har bla. veggfeste og endelokk.

Lokk, veggfeste, håndrekke og glassholdere
leveres som syrefast stål, hvit og sort
pulverlakkert utførelse.

11

9

10

Hvis rekkverket skal leveres med håndrekke, bruk skjøtestykke mellom 
håndrekkene.
NB.: Vi vil anbefale noen dråper superlim mellom skjøtestykket og håndrekken.  
Vask av delene med rødsprit slik at eventuelt støv og fett fjernes før limet påføres. 
Vær forsiktig med å ha for mye lim for å unngå søl på det syrefaste stålet.
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Avstand mellom glassholder (spigots) inn mot vegg

AVSTANDER MELLOM GLASS

Avstander ved 90° utvendig hjørne.a

b
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SPIGOTS MONTERINGSAVSTANDER

TIL AVSTVNINGSBRAKETT
skal ha avstand mellom glass 
være 15 mm

TIL HÅNDREKKER
skal ha avstand mellom glass 
være 12 mm

Mrk.:




