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Plastmo Rekkverk består av to kvalitetsløsninger:

– Et stilfullt glassrekkverk.

– En håndløper i aluminium, som erstatter  

håndløpere i impregnert tre.

 

GLASSREKKVERK

Med Plastmo Glassrekkverk skaper du et hyggelig 

og sikkert utemiljø. Man bevarer utsikten og øker 

romfølelsen på terrassen. Glassrekkverket er 

ideelt som sikkerhetsvern og gir ly for vind og 

vær. Designet er tidløst og stilrent, og består av  

2 lags herdet og laminert sikkerhetsglass, samt 

vedlikeholdsvennlige aluminiumprofiler. 

Glassrekkverket leveres med front eller 

toppmontering. Begge løsningene består av  

få deler, som sikrer deg en rask og enkel 

montering.

 

HÅNDLØPER – til eksisterende rekkverk

Vil du slippe vedlikehold og maling år etter år? 

Denne håndløperen i vedlikeholdsvennlig 

aluminium, er nesten identisk med tilsvarende 

håndløpere i impregnert tre. Håndløperen 

monteres på eksisterende rekkverk med  

kun 2 deler.  

Se side 7. for ytterligere informasjon. 
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REKKVERK
PLASTMO

FORDELER MED PLASTMO REKKVERK

✓	Få deler som sikrer rask og enkel montering

✓	Stabilt og solid materiale

✓	Lang levetid

✓	Mange bruksområder

✓	Vedlikeholdsvennlig 

✓	Moderne og stilrent design
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TEKNISK FAKTA

Bredde på glass 1165 mm* 

Høyde på glass 930 mm

Total høyde inkl. profiler og håndløper  1000 mm

Glass tykkelse 8,8 mm

Glassets vekt 20 kg. pr. kvm.

Farge på glass Klar

Profil avstand c/c 1200 mm 

Farge på profilene Antrasittgrå

Beskyttelse 98 % av UV strålende blokkeres av glasset

Plastmo Glassrekkverk oppfyller  
kravene i følgende standard 

EN 1991-1-1 A-B-C1-C2-C3-C4- og D

Maks. monteringshøyde fra terreng 10 m

FAKTA OM GLASSREKKVERK
ANVENDELSE
 Terrasser
 Balkonger

MATERIALE
Glassrekkverket er testet og har den nødvendige 
styrke og stabilitet som kreves av et rekkverk. 
Veggene i profilene er 2,5 mm tykke, noe som gir  
et stabilt og sikkert rekkverk. Glasset er fremstilt  
av 8,8 mm herdet og laminert glass. 

SIKKERHET
Glasset i Plastmo Glassrekkverk er både herdet og 
laminert og er derfor nærmest umulig å slå i stykker. 
Ved brudd vil glasset splintre i mange små deler, og 
henge igjen i folien mellom de to glasslagene. 

MONTERING
Plastmo Glassrekkverk topp- eller frontmonteres. 
Stolpene i aluminium har spor som glasset monteres  
i, som sikrer en svært solid montering og en av de 
beste på markedet. Håndløperen som monteres på 
toppen gir rekkverket en flott og enkel avslutning.    

VEDLIKEHOLD
Plastmo Glassrekkverk krever minimalt med 
vedlikehold. Det anbefales at glass og 
aluminiumprofiler rengjøres med mildt såpevann  
1-2 ganger årlig, og skyldes deretter av med vann. 

 Sikring 
 Altaner

 Levegg

*Glasset kan også spesialbestilles i bredden, slik at man får ønsket lengde på rekkverket.  



SORTIMENT
Med Plastmo Glassrekkverk, behøver du ikke tenke på hvilket tilbehør du 

trenger. Ved hjelp av pakkene under, er det enkelt å finne de rette profilene  

til ditt glassrekkverk. 

Glass, håndløper og endebunn selges separat. 

TOPPMONTERT REKKVERK

Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Midtstolpe antrasittgrå 2771209 53499812
Stolpe 1 stk. stolpeforsterker 1 stk., monteringsplate 1 stk., klips 20 mm 2 stk., store skruer 4 stk.,  
utvendig pakning 2 stk., innvendig pakning 2 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 2 stk., kiler 2 stk.

Hjørnestolpe antrasittgrå 2772209 53500141
Stolpe 1 stk. stolpeforsterker 1 stk., monteringsplate 1 stk., klips 20 mm 2 stk., store skruer 4 stk.,  
utvendig pakning 2 stk., innvendig pakning 2 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 2 stk., kiler 2 stk.

Endestolpe antrasittgrå 2773209 53500160
Stolpe 1 stk. stolpeforsterker 1 stk., monteringsplate 1 stk., klips 20 mm 1 stk., klips 950 mm 1 stk., store skruer 
4 stk., utvendig pakning 1 stk., innvendig pakning 1 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 1 stk, kiler 2 stk.

FRONTMONTERT REKKVERK

Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Midtstolpe antrasittgrå 2781209 53500175
Stolpe 1 stk. bunnpropp 1 stk., klips 20 mm 2 stk., store skruer 2 stk., utvendig pakning 2 stk.,  
innvendig pakning 2 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 2 stk.

Hjørnestolpe utv. antrasittgrå 2782209 53500186
Stolpe 1 stk. bunnpropp 1 stk., klips 20 mm 2 stk., store skruer 4 stk., utvendig pakning 2 stk.,  
innvendig pakning 2 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 2 stk.

Hjørnestolpe innv. antrasittgrå 2784209 53500194
Stolpe 1 stk. bunnpropp 1 stk., klips 20 mm 2 stk., store skruer 4 stk., utvendig pakning  
2 stk., innvendig pakning 2 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 2 stk.

Endestolpe antrasittgrå 2783209 53500205
Stolpe 1 stk. bunnpropp 1 stk., klips 20 mm 1 stk., store skruer 2 stk., klips 970 mm 1 stk.,  
utvendig pakning 1 stk., innvendig pakning 1 stk., skruer t/håndløper 2 stk. plastkloss 1 stk.

GLASS

Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Glass 116,5 x 93 cm*            2701295 53500232 1 stk. pr. pk.

ENDEBUNN

Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Endebunn antrasittgrå      2775200 53500224 1 stk. pr. pk.

HÅNDLØPER

Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Håndløper antrasittgrå 4 m 2770240 53500213 1 stk. pr. pk. 

GLASSREKKVERK

REKKVERK 
BEREGNER

Få en komplett  
produktliste på ditt 

rekkverk her:

*Glasset kan også spesialbestilles i bredden, slik at man får ønsket lengde på rekkverket.
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Midtstolpe

Hjørnestolpe

Endestolpe

STOLPER TIL
TOPPMONTERING

STOLPER TIL 
FRONTMONTERING

Midt- +
 endestolpe

Utvendig hjø
rne

sto
lpe

Innvendig hjørnestolpe



MONTERING AV

6

Fest plastklossen på toppen av klipsen. Slik at  
glasset ikke monteres rett oppå metallet.

7

Monter glasset ved å skyve det forsiktig på plass  
i profilene. 

8

Del den innvendige pakningen, slik at det blir 2 like 
store stykker. Press pakningen inn mellom profilen 
og glasset. Vingene skal vende inn mot glasset. 

VIKTIG!
Glasset tåler ikke støt mot kantene, 
det må derfor behandles forsiktig ved 
bæring og montering.

Trykk korte klips inn i sporet på hver side av 
stolpen, slå evnt. forsiktig med en gummihammer. 
Der det er endestolpe festes en lang klips i sporet.

4

Trykk den utvendige gummipakningen inn i sporet, 
slik at den gule stripen vender inn mot stolpen.
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TOPPMONTERING

GLASSREKKVERK

Monter monteringsplatene med en c/c avstand  
på 1200 mm.

c/c 1200

1

Fest stolpeforsterkere med de 4 store skruene som følger 
med. Pass på at stolpeforsterkerne står i vater. Om de 
ikke er i vater kan du bruke de medfølgende kilene.

2

3

Lim langs kanten av stolpens bunn, og monter 
stolpen ned over stolpeforsterkeren, slik at den 
festes til monteringsplaten. 

1

Lim langs bunnproppens kant og monter i bunnen av 
hver stolpe.

Monter stolpene med c/c avstand på 1200 mm. Monter stolpene med medfølgende skruer. Følg heretter 
monteringsveiledningen for toppmontering bilde 4-10.

c/c 1200

2 3

FRONTMONTERING

Lim langs endebunnens kant og fest endebunnen på 
håndløperen. 

10

Kapp først håndløperen i ønsket lengde. Legg deretter 
håndløperen på plass. På ytre side av rekkverket 
forbores det med ø3 mm bor gjennom håndløperen og 
stolpe. Fest deretter håndløperen fast med 
medfølgende skruer. Gjenta dette ved hver stolpe.
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DU SKAL BRUKE

 Elektrisk sag
 Drill 

Les hele monteringsveiledningen før  
du begynner. Bilde 4-10 gjelder for  
både topp og frontmontering. 

 Gummihammer
 Limpistol 
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Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

1

Fjern først den eksisterende håndløperen. Fest 
deretter bunnprofilen med 2 skruer ved hver av de 
eksisterende stolpene.

3

Klikk topprofilen på bunnprofilen. Lim langs endebunnens kant og monter den  
på håndløperen.

Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

2

Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

3

SYSTEM

MONTERING AV HÅNDLØPER – PÅ EKSISTERENDE REKKVERK

 Drill
 Limpistol

DU SKAL BRUKE

HÅNDLØPER – TIL EKSISTERENDE REKKVERK

PLASTMO

HÅNDLØPER – TOPP OG BUNN
Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Håndløper hvit 4 m buet 2790340 53500243
1 stk. håndløper á 4 m.  
Bredde 150 mm.

ENDEBUNN
Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Endebunn hvit buet 2795300 53500262 1 stk. pr. pk.

Håndløper i aluminium er nesten identisk med 

tilsvarende håndløpere i impregnert tre. Fordelen med 

Plastmo håndløper, er at den er utarbeidet med 

vedlikeholdsvennlig aluminium. Med denne løsningen 

slipper du å vedlikeholde, og male håndløperen år 

etter år. Håndløperen måler 4 m og er 150 mm  

i bredden. Systemet består av få deler, som 

raskt og enkelt monteres på de eksisterende 

rekkverks stolpene.

Håndløperen leveres i fargen hvit RAL 9010.

SKJØTESTYKKER
Produkt Varenr. Nobbnr. Innhold

Skjøtestykke, rett 2794300 53500277 2 stk. pr. pk. Skjøtestykke monteres i bunnprofilen ved 
skjøting av håndløpere.

Skjøtevinkel 90° 2799300 53500281 2 stk. pr. pk. Vinklene monteres i bunnprofilen ved 90° hjørne. 
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VANN VEKK FRA DITT HUS
PLASTMO LEDER EFFEKTIVT

PL ASTMO.NOPlastmo AS  |  Eternitveien 30  |  3470 Slemmestad  |  firmapost@plastmo.no  |  T: 66 98 74 50  |  Plastmo AS er en del av ACO konsernet 


