Mätguide: fixpoint-räcke
Glasen i samtliga räcken är tillverkade av härdat säkerhetsglas. Vilket betyder att de inte kan
ändras i efterhand. Läs igenom mäthjälpen noga.

Fixpoint - räcke
Att mäta ett glasräcke är enkelt. Allt ni behöver göra är
att mäta ytterkanterna där ni vill att ert räcke ska
placeras. Vi ser till att nödvändiga justeringar för
inpassning görs.
Se exempel till höger.
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Mät tjockleken på bjälklag, betongplattan eller
övrig infästning.

När ni måttar ett fixpoints-räcke ska ni även
mäta tjockleken på det material ni ska fästa
ert räcke i. Detta ska ni sedan ange på vår
hemsida i samband med beställning. Vårt
system kan hantera tjocklekar mellan 200 700 mm.
Det går även att tillverka räcken med andra storlekar. Faller ert räcke utanför ”standard” ramen, kontakta
oss så hjälper vi dig!

För att ni riktigt ska kunna planera infästningen för ert räcke så placerar vi alltid hålen enligt figuren nedan. De
angivna måtten är alltid fixerade. Frågetecknen i figuren anpassas efter era mått.
Glasbredder upp till 900 mm fästes med fyra fixpoints. Överskrider bredden 900 mm centreras ett par
fixpoints till på glaset.
Maxbredd på vardera glassektion är 1500 mm.
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Att tänka på
Som standard levereras våra fixpoints med backstycken
som har en tjocklek på 10 mm. Tänk därför på att ej ha ett
överhäng som överskrider 5 mm.

Måste överhänget överskrida 5
mm har vi backstycken som
bygger upp till 50 mm. kontakta
oss så hjälper vi dig att hitta en
lösning.

För att göra ert jobb så enkelt som möjligt så anger ni
stumma mått och vi gör justeringar för inpassning.
Trots detta kan det i vissa fall vara bra att veta hur
det kommer att bli innan ni får hem räcket.
Figuren nedan representerar en altan, uppifrån sett.
Måttet mellan vägg och glas är alltid 20 mm. Måtten
mellan glasen är alltid 14 mm. Detta gäller både i
hörn samt skarvar på raksräckor. Vid fristående
avslut gör vi inga justeringar utan slutar efter angivet
mått.

Hålbilder och
placeringar på
fixpointsen
varierar. För
exakt placering
av glasen samt
hålbilder skickas en CAD-ritning med varje räcke.

Alla mått anges i mm. Ange alltid stumma mått (från kant till kant) Vi på Glashem.se står för att nödvändiga justeringar för
inpassning görs. Alla mått anges i mm. Samtliga mått kan justeras vid behov, kontakta oss så hjälper vi dig.

Med hjälpen ovan hoppas vi att ni nu enkelt och säkert kan beställa ett glasräcke till ert drömhus! Skulle ni
fortfarande känna er osäker eller ha några frågor så är ni alltid välkomna att kontakta oss på något av sätten
nedan så hjälper vi dig!
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