Norges ledende rekkverkprodusent

SLAPP AV OG NYT UTSIKTEN!
Rekkverk i glass & aluminium

LAMITECH IMPACT
SG Railing er sertifisert med Lamitech Impact!
Personsikkerhetsglass fra Modum Glassindustri AS.

Lamitech Impact er et høykvalitetsprodukt bestående av
to termisk herdede glass som lamineres sammen via en
pvb folie.
De to herdede glassene er produsert i samsvar med
EN12150, videre testet og godkjent av Byggforsk i
samsvar med EN12600. Lamineringsprosessen er utført
i samsvar med EN14449.
Alle forhold som påvirker kvaliteten for Lamitech Impact
er etterprøvbare; råvarer, produksjon og funksjonalitet.
For å sikre stabil kvalitet ettergås alle våre rutiner jevnlig
av KIWA. dette gjør at Lamitech Impact oppfyller alle
krav i byggevaredirektivet, og at det med rette bærer
CE-merket.

post@modumglass.no I www.modumglass.no
Tlf (+47) 32 78 31 30

2

MG

KVALITET & FLEKSIBILITET
Hovedproduktet til SG Railing er rekkverk
til terrasser i glass og aluminium. I tillegg
leverer vi stakittgjerder, støy- og vindskjermer,
glasskilt og innglassinger.
Alle produkter er produsert i Norge og har svært høy
kvalitet. Montering kan du enten gjøre selv eller få en
av våre dyktige forhandlere til å jobben for deg. Velger
du å la en av våre forhandlere ta befaring og gi deg et
uforpliktende tilbud, er du garantert at alle deler passer
sammen og at rekkverket blir montert på en fagmessig
korrekt måte. SG Railing AS har gjennomtenkte designog konstruksjonsdetaljer som gjør produktene enkle og
tidsbesparende å montere. SG RAILING som er rekkverk
systemet, har ulike profiler for stolper, stolpeforsterkere,
håndledere, dekkprofiler, hjørnevinkler og sprosser. Alt
er designet for optimal styrke, lav vekt og slank design.
Alle produktene har lang levetid og krever minimalt med
vedlikehold.
Systemet inkluderer en unik konstruksjonsløsning der
bakkeinnfestingen er løst med skjulte skruer. En sterk og
stabil innfesting møter alle krav i Norsk byggestandard,
og systemet er bl.a. testet av SINTEF Byggforsk.
Glassrekkverket kan enten toppmonteres eller frontmonteres. Rekkverksstolpene i aluminium har profiler
som glasset tres ned i, og dette sikrer en av markedets
beste og mest solide monteringer. På toppen monteres
en buet håndløper som gir rekkverket en god og naturlig
topp til å hvile seg mot. SG-Toppmontert eller SGFrontmontert er et av markedets beste og mest solide
glassrekkverk.

Ta kontakt for mer informasjon eller for et
uforpliktende tilbud på et konkret prosjekt.
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SG RAILING ble utviklet av Terje Svendsen i 2005 og
introdusert første gang i Januar 2006. Systemet er
komplett for rekkverksløsninger, men har økt i omfang

”SG RAILING har gjennomtenkte designløsninger og konstruksjonsdetaljer som gjør det enkelt og lett å montere”. Terje Svendsen, SG RAILING.
med både støyskjermer, skilter og overbygg med glassvegger for handlevogner m.m.. SG RAILING har hatt en
økende etterspørsel og blant våre kunder finnes mange
av de større nasjonale bygg entreprenørene.

SG RAILING er produsert av solid aluminium i kraftige dimensjoner.
Dette gir stabilitet som igjen øker din trygghet. Aluminium har lang levetid og krever lite vedlikehold.
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REKKVERK PÅ 1 - 2 - 3
Rekkverk skal alltid gi trygghet og rammer inn arealer
der sikkerheten står øverst. SG RAILING består av få
deler, men er allikevel svært fleksibelt. Få deler gjør at
monteringen blir enkel og effektiv.

Enklere kan det ikke gjøres!
• Vedlikeholdsfritt, har lang levetid.
• Enkelt å montere.
• Mange anvendelsesmuligheter.
• Finnes i flere varianter og løsninger.
• Rekkverket forener boligen med naturen
og skaper et trivelig uterom.
Dette er en svært viktig faktor i hus,
blokkbebyggelse, skoler, hoteller
og forretningsbygg m.m.
• Komplett system tilpasset ditt prosjekt.
• Ingen synlige skruer.
• 8, 10 og 12 mm herdet laminert glass.
• Stabilt og solid.
• SINTEF Byggforsk testet.
• Leveres med Lamitech Impact som standard.
SG RAILING har den nødvendige styrke og stabilitet
som kreves av et rekkverk. Vi har valgt å bygge på 2,5
mm tykke vegger i profiler for å oppnå et stabilt og trygt
rekkverk. Med 8,10 og 12 mm herdet laminert glass
som standard er SG RAILING klar for eventuelle store
påkjenninger og slitasje.
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Stolpeprofil vist med
topplokk i aluminium.
Topplokk kan leveres
i alle RAL-farger.
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7. SG-45 graders bunnplate med stolpeprofil.

Komponenter til topprekke settes sammen og monteres
på stolpeprofiler etter at glass er satt i rammer.
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KOMPONENTER REKKVERK
Rekkverk skal alltid gi trygghet og rammer inn arealer
der sikkerheten står øverst. SG RAILING består av få
deler, men er allikevel svært fleksibelt. Få deler gjør at
monteringen blir enkel og effektiv.

Komponenter til topprekke settes sammen og monteres
på stolpeprofiler etter at glass er satt i rammer.

Komponenter til topprekke settes sammen og monteres
på stolpeprofiler etter at glass er satt i rammer.
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TOPPMONTERT REKKVERK
Glassrekkverk på terrassen bidrar til å øke romfølelsen
samtidig som du kan nyte den flotte utsikten. Terrassen
vil virke større og du får mer lys inn. Våre løsninger er
nøye designet for å kombinere design, nytteverdi og
ikke minst sikkerhet. Toppmontert Glassrekkverk fra SG
Railing er stilfulle, har et solid og moderne design og
leveres i vedlikeholdsfritt aluminium
HØY KVALITET
SG Railing sine glassrekkverk består av herdet laminert
sikkerhetsglass i klart, farget eller sotet glass, og er festet
til stolpene i dype profil-spor. Den høye kvaliteten på
glassrekkverket sikrer at personer ikke kan falle gjennom
glasset, eller at glasset kan falle ned ved brudd. I og med
at glasset er herdet og laminert, vil det ikke granulere
men kun sprekke opp ved eventuelle skader. Dette gir
deg ekstra trygghet og ekstra sikkerhet.
MANGE BRUKSOMRÅDER
SG Railing Toppmontert Glassrekkverk egner seg svært
godt til boliger, hytter, næringsbygg eller borettslag. Som
eneste produsent i Norge er våre glassrekkverk testet
hos SINTEF Byggforsk i Trondheim. Rekkverket bestod
alle testene med glans og oppfyller alle krav i de nye
byggforskriftene NS3510 (TEK 10).
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RALFARGER
Sort
RAL 9005 Sahara

Farger skaper trivsel. Trivsel skaper glede. Glede skaper
økt arbeidslyst. Det bør derfor ikke være tilfeldig hvilken
RAL-farge du velge å omgi deg med. Vi gjør oppmerksom
på at de viste fargene kun må brukes som veiledende.
I praksis kan avvik forekomme avhengig av type overflate,
glans eller pigmenter med spesielle egenskaper.

Hvit
RAL 9010

Natureloksert

Azco Nobel Noir 200

Standard farger på lager. SG RAILING leveres i flere RAL farger.
Andre farger kan bestilles mot fargetillegg.

Ta kontakt for mer informasjon når det gjelder
valg av RAL-farge.
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VIKERSUNDBAKKEN
Sammen med vår leverandør Glass & Import As i
Vikersund har SG RAILING sponsert, levert og montert
glassrekkverk i Vikersundbakken.
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Glassrekkverket i Vikersundbakken sørger for for god utsikt, både for dommere, trenere og publikum.
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Legg ned fotplater. Husk samme
avstand mellom fotplatene dersom andre mål ikke er oppgitt.

Lim stolpe til forsterker, trykk limen ned i stolpen i 4 kammer og
tre denne ned på forsterkeren.

Utvendig gummipakning. Denne
trykkes inn i sporet slik at lippen
kommer ut, gul stripe kommer
inn i stolpen.

Sett på stolpeforsterker med 4
stk.medsendte skruer.

Stolpeprofil skyves ned over
stolpeforsterker.

Viser gummipakning montert
i stolpe. Denne må trykkes på
plass i hele stolpen. Vær obs. på
at denne strekker seg.

Sette de lange tilsendte skruene
i spor på topp av stolpeforsterker.

Stolpeprofil på forsterker.

Kutt en liten klosse av medsendt
plastkloss (Under glass, slik at
glass ikke står montert på metallet).

Bruk skrumaskin og skru disse
ned diagonalt.

Slå på klips i spor. Det skal ikke
være glass i profiler når disse
monteres. 2 stk. klips på hver
stolpe og 3 stk. klips på avsluttningstolpe.

Viser kloss montert på klips under glasset.

Bruke vater og sørg for at stolpeforsterker står i lodd.
Om nødvendig kan du ligge
under en skims for å få denne i
lodd.

Sett på liten klips
(under der glasset kommer).

Glasset blir tredd ned fra toppen og ned på plastkloss. Det
kan være en fordel å være flere
personer når glass monteres i
stolper.

Ferdig stolpeforsterker festet til
underlaget.

Viser stolpe klar for pakning.

Glasset er nå montert i stolpeprofilene. Nå kan alle glass få
plass i stolper før innvendig pakning.

MONTERINGSVEILEDNING TOPPMONTERT

19.

Innvendig pakning. Denne skal
deles slik at det blir 2 stk. like pakninger. Vingene på pakning skal
ligge inn mot selve glasset.

21.

20.

Viser pakning slik den skal være.
Det gjør ikke noe om denne
monteres feil vei, men det vil bli
vanskeligere å montere og ikke
like pent.

22.

Legg håndløper på plass over
stolper. Denne kappes og tilpasses på mål. Skjære eventuelle gjæringer som er i rekkverk.

Bruk 3 mm borr på venstre eller
høyre siden av stolpen.
(Ikke i klips) Skru så denne på
med tilsendte skruer.

23.

24.

Lim endelokket på enden av
håndløper.

Verktøy for montering av SG toppmontert rekkverk:
• Elektrisk sag
• Skrutrekker
• Fugesprøyte
• Kniv/avbitertang
• Water

Gratulerer med vel utført arbeid
med SG-Railing.
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SKILTSYSTEM
22

SG SKILTSYSTEM er vår serie innenfor profesjonelle skilt i glass og aluminium. Skiltene har lang levetid
og krever minimalt med vedlikehold. Passer perfekt til informasjonstavler eller informasjonsskilt.
SG SKILT produseres etter kundens ønsker og behov. Ta kontakt for mer informasjon.

23

BESTÅTT
Her treffer vekten på 50 kilo fra
en fallhøyde på 450 millimeter.
Fire ganger på rad gikk dette
uten problemer.
Etter treffene var rekkverket
som FØR testen ble utført.

2

SINTEF REKKVERKSTEST
Nye rekkverkskrav i NS3510. I forslaget til revidert NS 3510 finnes krav til pendelslagstest i tabell 2,
og kravene til test 2,3 og 4 finnes i tabell B.1. De forskjellige kravene er vurdert ut ifra hvor
rekkverket er tenkt benyttet, dvs. kategori bygningsareal. SG RAILING ble testet av SINTEF
Byggforsk Trondheim uke 7- 2012.
TEST SINTEF BYGGFORSK
Det har vært test av herdet laminert glass tidligere. Men glass i rekkverk i en så omfattende test har ikke vært utført i
Norge tidligere. Dette var imponerende sa forskningsingeniør Per Chr. Moe etter testen.
PENDELTESTEN
Tvillinghjul med stålkjerne, til sammen 50 kg startet med fallhøyde på 190mm videre ble fallhøyden øket til 450mm. Dette
utgjør en anslagsenergi på 220 joule. Det ble testet 4 glass av 8,76mm herdet laminert på 1500 x 1050mm, samtlige
bestod testen uten brudd og ble godkjent.
PUNKTBELASTNING
Med et krav til og motstå 0,5 kN (50kg) ble mildt sagt bestått med glans, det ble også her kjørt 4 tester med nytt glass
til hver test, På alle testene ble glasset kjørt til brudd på 740kg, 890kg, 850kg og den siste på 790kg, dette gir et snitt
på 800kg og er 16 ganger kravet.

HÅNDLØPER: Holdt stand ved
maks trykk og klarte dermed
kravet.

NY STOLPE: I denne kan det
monteres 8 (som her), 10 og 12
mm. glass.

LINJELAST
Med 1,5 kN/m 150 kg pr løpemeter gikk også meget bra på alle testene 4 stk..
JEVN FORDELT LAST
Her ble sandsekker fordelt utover glasset montert i glassfals, det var krav til 2,5 kN 250 kg, glassfeltet ble belastet opp til
6,5 kN 650 kg uten at glasset sviktet eller falt ut av innfestningen.

Terje Svendsen
SG RAILING

Per Chr. Moe
SINTEF

PUNKTBELASTNING: Her belastes glasset med over 800 kilos trykk,
før glasset sviktet på 840 kilo. FORNØYDE: Terje Svendsen fra SG
RAILING er glad for de gode resultatene etter de fysiske testene utført
ved SINTEF Byggforsk. Dette var imponerende sa forskningsingeniør
Per Chr. Moe etter testen.
SG RAILING er testet ved SINTEF Byggforsk etter
revidert forslag til NS 3510.
STOLPE
GLASS

SG RAILING for 8, 10 og 12 mm. herdet laminert glass
2 lags herdet laminert glass, 8 mm, størrelse 150x105
(høyde) Levert av Modum Glassindustri
UTVIKLER
SG RAILING AS
PRODUSENT Sapa
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SGFRONTRAIL
SG-Frontmontert glassrekkverk monteres med fester
på utsiden av terrassen. Stolpen går 200mm ned fra
terrassegulvet med hakk inn i profilen slik at glasset
kommer ca. 50mm inn over terrassegulvet.
SG-Frontmontert kan festes mot de fleste typer underlag
som f.eks. tre, betong eller skifer. SG-Frontmontert
er testet på SINTEF Byggforsk i Trondheim og tåler
ekstreme påkjenninger. Frontmonterte stolper lagerføres
i 4 ulike farger som standard og leveres i pulverlakkert
aluminium. Andre farger kan leveres mot et lite tillegg.
Ønsker du det beste glassrekkverket i markedet skal
du velge SG RAILING. Vi har levert rekkverk til norske
kunder i en årrekke og har installasjoner over hele landet.
Fordeler med SG RAILING:
• Vedlikeholdsfritt. Designet for utendørs montering.
• Lang levetid
• Få deler. Enkelt å montere
• Finnes i flere varianter og løsninger
• Mulighet for LED lys integrert i håndløper
• Stabilt og solid
• Leveres med Lamitech Impact herdet, laminert glass
som standard
• Testet hos SINTEF Byggforsk
• CE-merket
• Ny hjørnestolpe for utvendig montering
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SG FRONTRAIL
SG Railing sine frontmonterte glassrekkverk består av herdet laminert
sikkerhetsglass i klart, farget eller sotet glass, og er festet til stolpene
med dype profil-spor med gummipakninger.
Den høye kvaliteten på rekkverket sikrer at personer ikke kan falle
gjennom glasset, eller at glasset kan falle ned ved brudd. I og med
at glasset er laminert, vil det ikke granulere men kun sprekke opp ved
eventuelle skader. Dette gir deg ekstra trygghet og ekstra sikkerhet.

Innvendig hjørne.

Utvendig hjørne sett fra utside.

Utvendig hjørne sett fra innside.
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Glass skyves forsiktig ned i de utfreste sporene i SG FRONTRAIL (de vertikale stolpene).
Det må monteres gummipakning på utsiden av stolpene før glass skyves ned.
(Bilde nr. 5 og 6)

30 mm

01.

SG FRONTRAIL monteres med
avstand på 1130 mm mellom
stolpene dersom standard glass
brukes. Festemateriell (Skruer/
skiver) avhenger av underlag.

02.

SG FRONTRAIL før gummipakninger settes på.

03.

Ferdig montert SG Frontrail
stolper.

900 mm

1130 mm

1130 mm

1130 mm

70 mm
200 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

SINTEF
SG – Frontrail rekkverksprofil tilfredsstiller følgende kategorier
bygningsareal : A – B – C1 – C2 – C3 – C4 og D.

04.

Frontrail sett ovenifra før glass
monteres i sporene.

07.

Avstandsklips med plastkloss
monteres FØR glass skyves ned
i SG FRONTRAIL. Glass skal
IKKE stå rett på metall.

05.

FØR glass skyves ned i
SG FRONTRAIL monteres
gummipakning på utside i profil.
(Se bilder nr. 5 og 6).

08.

ETTER glass er satt ned i
SG FRONTRAIL monteres
gummipakning på innside i
profil.

06.

Glass monteres i spor. Husk
å montere gummipakning på
utsiden av stolpene før glass
skyves ned i sporene.

09.

Gummipakning deles enkelt på
langs ved å dra i endene som
på bildet. NB! To spor inn mot
glasset.

Det siste som gjøres er å montere SG TOPRAIL (horisontal topprekke).
Denne monteres med små skruer på toppen av SG FRONTRAIL.
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10. SG TOPRAIL monteres med små skruer på topp av SG FRONTRAIL.
Husk å montere bunnlokk med drenering i bunn av stolpe.

SGFRONTRAIL
MONTERINGSVEILEDNING
FRONTRAIL
• Består av få deler - enkel montering
• Prefabrikkert fra fabrikk
• Komplett system tilpasset ditt prosjekt
• 5mm tykke vegger gir optimal styrke
• Bunnlokk med drenering
• Vedlikeholdsfritt
• 4 standardfarger på lager
• Produsent: SG RAILING
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KOMBINASJONER
De forskjellige valgmulighetene hos SG RAILING kan kombineres som vist på bildene.
Toppmontert kombinert med frontrail og stakitt.
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Med APPen fra Vanpee/Casambi
styrer du enkelt LED-lyset i profilene!
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SG LEDLYS
Belysning på terrassen og utendørs skaper en lun stemning, og forlenger
sommeren i begge ender. En annen fordel er den prevantive effekten
belysningen gir. En opplyst bolig ser bebodd ut, og eventuelle hærverk
og tyveri er vanskeligere å skjule på en opplyst terrasse. Installasjon av
timer og/eller bevegelsessensor kan “lure tyven” ytterligere, samtidig
som du sparer strøm og miljøet.
BRUK RIKTIG IP-KLASSIFISERING
En IP klassifisering beskriver hvilken beskyttelsesgrad lysarmaturet har.
Altså hvor mye vann og støv som kan trenge inn. En IP klassifisering
består av to tall. Det første tallet beskriver beskyttelse i forhold til
inntrengning av objekter som f.eks. støv. Det andre tallet beskriver
beskyttelse i forhold til vann. Utendørs er det mye fuktighet, jo høyere
IP klassifisering dess sikrere. Hvilken IP klassifisering man burde velge
på de ulike områdene på terrassen er en risikovurdering din elektriker
skal ta.
Ledning liggr skjult
i håndløper og beskytter
denne for vær og vind.
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VINDSKJERMING
Mange har flotte verandaer, terrasser eller uteområder
som benyttes til rekreasjon og hyggelig samvær. De
færreste ønsker innsyn fra naboer eller vind som gjør det
kaldt og utrivelig. Det finnes mange løsninger for dette
med SG-Vindskjerming.
En åpen terrasse eller balkong kan beskyttes mot ytre
forhold med SG-Vindskjerming. Problemer med vær og
vind blir mindre samtidig som lyden dempes. Det blir
mindre trekk og temperaturen øker. Et uteområde som
er vindskjermet og kanskje til og med innglasset vil kunne
taes i bruk tidligere på våren og brukes lengre på høsten.
SG-Vindskjerming tilfredsstiller ønsket om riktige
arkitektoniske løsninger, kombinert med de nye
byggtekniske krav og spesifikasjoner.
SG-produkter er utviklet for at du enkelt skal kunne
montere dette selv, send oss gjerne en skisse på hva du
ønsker med mål og opplysninger på hvordan nettopp du
tenker, så kan vi i fellesskap komme frem til den beste
løsning for ditt prosjekt. Vi kommer gjerne på befaring for
å kunne foreslå den beste løsningen.
Vindskjermer kombineres ofte med glassklart glass,
frostet og sotet glass, - avhengig av om man ønsker
innsyn eller ikke.
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STØYSKJERMING
SG-Støyskjerming er støyskjermingsløsninger i glass
og aluminium som kan brukes mot de fleste bakkenære
støykilder. Vi leverer støyskjermer for de fleste behov,
og kanskje spesielt mot veier som utgjør nærmere 80%
av alle støyplager.
Våre løsninger benyttes også mot jernbane, havner,
godsterminaler, fotballbaner osv. SG Railing AS leverer
støyskjermer etter mål og etter spesifikasjoner fra
konsulenter eller arkitekter. Ønsker du at en av våre
forhandlere skal hjelpe deg med befaring, tilbud og
montering, finner du forhandleroversikt her.
Støy er et økende problem i et travelt samfunn. Økt
trafikk fra tyngre kjøretøyer medfører svært mye støy
og forurensning som kan ødelegge livskvaliteten for de
som blir plaget av dette. SG Railing AS prosjekterer og
utfører skjermingsløsninger i glass og aluminium som er
solide, vedlikeholdsfrie, kostnadseffektive og sist men
ikke minst støydempende.
Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Støyskjermer sikrer omgivelsene for tilkomst til motorveier, - noe som er med på å forebygge ulykker og personskader.
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SG Top70 med klart buet glass
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SGBERGENSREKKVERK
SG Stakitt

SG BERGENSREKKVERK blir levert i aluminiumspanel som produseres
etter mål. Aluminium er svært lett å holde rent og har lang levetid. Alle
overflater er pulverlakkert og kan leveres i ønsket farge. Gjerdet leveres
i moduler som gir enkel montering uten synlige skruer.
Rekkverket finnes i to ulike profilsystemer, et med 100 mm stolper
(også kalt ‘’Bergensrekkverket’’), og et med vanlige 70 mm stolper og
håndløper på toppen. Rekkverket har ingen skarpe kanter som folk
eller dyr kan skade seg på. Rekkverket kan monteres på alle typer
underlag.
Velg et stakitt rekkverk i vedlikeholdsfritt aluminium, så slipper du å
skrape og male. Et stakitt gjerde rundt eiendommen gir et rent og
lekkert preg samtidig som det øker verdien på boligen din.
Stakittgjerde er en av de vanligste typer gjerde/rekkverk i Norge, og er
fra gammelt av kalt odemorsgjerde. Det er mange som drømmer om et
hvitt stakittgjerde som portal rundt huset. Den vanligste utformingen er
tette vertikale spiler med håndløper øverst.
Gjerdet skaper den gode klassiske stilen og hyggelige rammen du
ønsker. Med dette produktet sparer du deg for mye vedlikehold.
Gjerdet vil alltid fremstå pent og velholdt.
Ta kontakt for en skreddersydd løsning til ditt prosjekt !
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PROSJEKTERING
SG RAILING arbeider for sikkerhet og høy produksjonskvalitet, hele veien fra prosjektering til ferdig montert produkt.
Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende tilbud på et konkret prosjekt.
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SG RAILING arbeider for sikkerhet og høy produksjonskvalitet,
hele veien fra prosjektering til ferdig montert produkt.
Ta kontakt for mer informasjon eller for et uforpliktende tilbud
på et konkret prosjekt.
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Designet for det Nordiske klima!
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PLASTMO TAKLØSNINGER
Med SunGlaze får du en lekker arkitektonisk takløsing, som leveres
med et elegant og sterkt skjøtesystem i aluminium. SunGlaze kan
brukes til overbygg der det ikke er krav til isolering.
• Flott glassklar eller sotet plate, ligner herdet glass
• Vanntett skjøting uten silikon eller tetningslister
• Stor styrke for snø- og vindbelastninger
• Solid takplate med høy bruddstyrke
• Enkel og rask montering
• Skjulte skruer
• Minimalt med vedlikehold
SNØSONER
Norge er inndelt i snøsoner, som baseres på den normale snømengden
i de ulike områdene. Snøsonene avgjør hvilken avstand det skal være
mellom bærestolper.

SUNGLAZE KLAR

SUNGLAZE SOTET
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PLASTMO TAKLØSNINGER
BRUKSOMRÅDER
• Carport
• Åpne terrasser
• Inngangspartier
• Tak over inngangspartier
• Tak over basseng/boblekar og uteområder
FARGER
Leveres i dag i klar og sotet (se bilde forrige side). Vær oppmerksom
på at den sotede platen har minst lysgjennomgang, noe som kan gjøre
bruksområdet og tilstøtede rom i huset mørkere.
MONTERING
Sunglaze monteres raskt og enkelt med tilhørende profiler. Skal
monteres direkte på en “ren” sperrekonstruksjon på cc 600 mm
mellom sperrene. Ved montering på stålkonstruksjon må det legges
isolasjon mellom stålkonstruksjonen og skjøteprofilene.
GÅ PÅ TAKET
Gå ikke direkte på platen når du arbeider på taket. Benytt planke eller
lignende for å avlaste platen.
RENGJØRING
Rengjør platene med varmt vann og en svamp. Eventuelt kan en svak
blanding av oppvaskmiddel brukes (må ikke inneholde slipemidler
eller alkaliske løsemidler). Rengjøring bør ikke utføres i direkte sollys
eller ved temperaturer over 25 grader Celsius. Høytrykkspyler må ikke
brukes. Bruk aldri løsemidler eller syre- og base produkter, det kan
skade platene.
FJERNE SNØ FRA TAKET
Ved store snømengder bør snø fra taket fjernes, for å unngå overbelastning på takplatene og takkonstruksjonen.
Monteringsveiledning: www.plastmo.no
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SG3DFOTOMONTASJE

SG Railing kan tegne prosjektet ditt i 3D eller lage en fotomontasje slik at
du vil være fornøyd med sluttresultatet. Det eneste du trenger å gjøre er
å sende oss noen bilder, mål og kontaktinformasjon.
SG Railing sender deg illustrasjoner/fotomontasjer sammen med pris.
PS! Vi vil alltid kontrollere mål slik at man unngår problemer og montasjen
av rekkverk/glasstak kan gå raskt og enkelt.

Tlf 480 30 400 I post@sgrailing.no
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LEI

SKRAPING
OG MALING?
Ferdig avrundet Toprail
montert på trerekkverk

Avrundet Toprail
montert på bunnplate

1

2
3
Rett topprekke med rett endestykke

Da er SGTOPRAIL løsningen for deg!
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SGTOPRAIL
2
Toprail

Endestykke
Bunnpate

1

3

SG TopRail er en genial håndløper eller topprekke i
pulverlakkert aluminium på 150 mm som er nesten
identisk med tilsvarende i impregnert treverk. På denne
måten slipper du vedlikehold og maling hver eneste
sesong. Håndlederne er bygget sammen av 2 profiler,
en underligger som skrues fast til rekkverkstolpene, og
en toppligger som kneppes på underliggeren.
Man har også muligheten til å legge inn LED lys hvis det
skulle være ønskelig. Håndløper er lagerført i 6 meters
lengder i farge hvit RAL 9010. Lagerføres i flat eller buet
utførelse.

45 graders vinkler til bunnplate
sørger for perfekte skjøter.

1. Bunnpanel monteres på
toppen av rekkverk.
2. SG Toprail klikkes på bunnpanel.
3. Endestykker limes på.

45 graders
vinkel til bunnplate
gir perfekte skjøter

SG TOPRAIL
Leveres med avrundet og rett topprekke.
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SGPROFILLINE
Innvendige og utvendige skillevegger.
Ta kontakt for mer informasjon eller for et
uforpliktende tilbud på et konkret prosjekt.
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KONTORSKILLEVEGGER
SG RAILING kan enkelt brukes som kontorskillevegger,
noe som demper lyd og gir rom for konsentrasjonskrevende oppgaver også i “åpne” kontorlandskap.
Skilleveggene kan demonteres og brukes flere ganger.
Veggene er derfor miljøvennlige og gir fleksible løsninger.
Velg mellom glassklart eller frostet glass. Vi kan også levere
motiver i frostet eller annen folie.

For ideer og mer inspirasjon, - følg oss på facebook og på www.sgrailing.no
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