
MONTERINGS-
VIDEO

Se hvor raskt 
og enkelt det er 

å montere 
ditt rekkverk:MONTERING AV
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Fest plastklossen på toppen av klipsen. Slik at glasset ikke 
monteres rett på metallet.

40 mm
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Monter glasset ved å skyve det forsiktig på plass i profilene. 
Avstanden fra bunn av glasset til terrassebordet er ca. 40 mm. 
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Del den innvendige pakningen, slik at det blir 2 like store 
stykker. Press pakningen med fingrene inn mellom profilen og 
glasset. Vingene skal vende inn mot glasset. 

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.

5

TOPPMONTERING

GLASSREKKVERK

Start med å beregne avstanden ut fra en av de to metodene 
beskrevet over. Når monteringsplatene er lagt, forborer man 
hull til de 4 skruene med et Ø8 mm bor gjennom terrasse-
bordet. Plasser deretter stolpeforsterkerne på monterings-
platene.  

c/c1

Kontroller at stolpene står på linje ved hjelp av en murersnor. 
Sjekk også at stolpene står i vater. Om de ikke er i vater kan  
du bruke de medfølgende kilene. Fest stolpene med de 4 store 
skruene som følger med. Alle skruene må forankres i bjelke-
laget/konstruksjonen. 

2

3

Lim/fug i de 4 kamrene av stolpens bunn, og monter stolpen 
ned over stolpeforsterkeren, slik at den festes til 
monteringsplaten. 

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

Start med å beregne avstanden mellom stolpene, med 
metoden beskrevet over.

Monter stolpene med medfølgende skruer. Alle skruene må 
forankres i bjelkelaget/konstruksjonen (ikke i endeved). Følg 
heretter monteringsveiledningen for toppmontering bilde 4-10.  
Hvis ikke stolpene er i vater, kan du bruke de medfølgende kilene.

FRONTMONTERING

DU SKAL BRUKE

 Kapp/gjærsag (fintannet metall blad)
 Drill
 Fugepistol
 Kniv og fil
 Vater og tommestokk
 Gummihammer
 Murersnor (ved toppmontert) 

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

1 2 3
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Metoder til beregning:
Metode 1: Avstand c/c stolper = Glassbredde + 38 mm
Metode 2: Avstand mellom monteringsplatene = Glassbredde – 72 mm

Metode til beregning
Avstand mellom stolper = Glassbredde – 35 mm

Kapp håndløperen i ønsket lengde, og legg håndløperen på 
plass over stolpene. Fil kantene og monter to skjøtestykker i 
håndløperens profil. Før de to håndløperne sammen. Avslutt 
evt. med en nøytralherdende silikon/fugemasse i skjøten. 
Plastmo anbefaler: Bostik Multi Seal & Bond eller Casco 
Marin & Teknik.

9

Skjøtestykke, rett Skjøtestykke, 90°

Lim/fug langs håndløperens kant og monter endebunnen på 
håndløperen. Tørk av overflødig fugemasse. 

På begge sider av håndløperen forbores et Ø3 mm hull 
gjennom håndløperen og stolpen. Fest deretter håndløperen 
fast med de 2 medfølgende skruene. Ved skjøting av 
håndløperen benyttes 4 skruer. Håndløperen skal skjøtes over 
en stolpe. 

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