
Mätguide: Rostfritt stolpräcke 
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827 32 Ljusdal

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

Rostfritt stolpräcke

Att mäta ett glasräcke är enkelt. Allt ni behöver göra är 
att mäta ytterkanterna där ni vill att ert räcke ska 
placeras. 

Se exempel till höger.
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Infästning 

Måtten ni anger kommer att bli räckets totala yttermått. Var 
därför noga med att det finns ordentligt underlag att fästa 
ert räcke i. En 28 mm:s trallplanka är till exempel inte 
tillräckligt. Ska räcket fästas i trä krävs minst en regel. 
Bygger ni en ny altan kan ni ha detta i åtanke och bygga 
efter beskrivningarna som följer. Ska räcket monteras på 
en befintlig altan kan man behöva komplettera med nya 
reglar på undersidan. 

Hålplacering 

För att riktigt kunna planera infästningen så krävs det att man vet 
hur hålbilden i stolpen ser ut. Nedan finner ni skisser på våra 
vanligaste stolpar. 
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Om ni bygger nytt kan det vara bra att anpassa bygget lite så att infästningen hamnar rätt. Om 
man till exempel bygger ett trädäck och vill att räcket ska följa däckets ytterkant så kan man 
tänka på att inte ha för mycket eller för lite överhäng på yttersta plankan. Använder man ett 
regelverk tillverkat av 45 mm tjocka reglar är ett överhäng på 30 mm mätt från regelns 
ytterkant precis lagom. I annat fall kan det vara bra att anpassa infästningen efter måtten 
nedan.

Om man bygger i betong kan det vara bra att tänka på att vi inte rekommenderar att förankra 
sitt räcke närmare än 60 mm från betongens ytterkant. Detta för att minimera sprickbildning i 
betongen när man borrar så nära kanten. 

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.

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 hjärtligt välkomna att kontakta oss på 

något av sätten nedan så hjälper vi dig!
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