Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

KVALITET
FLEKSIBILITET
VARIGHET
SG RAILING er testet ved SINTEF Byggforsk etter
revidert forslag til NS 3510

SG RAILING
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
med både støyskjermer, skilter og skur for handlevogner
m.m.. SG RAILING har hatt en økende etterspørsel og

Systemet inkluderer en unik konstruksjonsløsning
hvor bakkeinnfestingen er løst med skjulte skruer.
En sterk og stabil innfesting som møter kravene som
gjenspeiles i Norsk byggestandard. SG RAILING har hatt
en kjempesuksess i markedet. SG RAILING skal bygges

SG RAILING har gjennomtenkte designløsninger og konstruksjonsdetaljer som gjør det enkelt og lett å montere. “Terje Svendsen, SG RAILING.”
blant våre kunder finnes mange av de større nasjonale
bygg entreprenørene. SG RAILING har gjennomtenkte
løsninger og konstruksjonsdetaljer som gjør det enkelt
og lett å håndtere og montere. SG RAILING bygger på
flere ulike profiler som bl.a. stolper, stolpeforsterker,
håndleder, dekkprofiler og hjørnevinkler og sprosser.
Optimal styrke og stabilitet, lav vekt og tiltagende, slank
design har vært de mest vektleggende faktorer.

som merkenavn i hele Norge. Vi har mange forhandlere
i Norge og ønsker flere. SG RAILING har felles nettsider
under www.sgrailng.no og www.sgrailing.com.

Velkommen som forhandler av SG RAILING!
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ENKEL MONTERING
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!

SG RAILING
• 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 mg som standard.
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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.

Komponenter til topprekke settes sammen og monteres
på stolpeprofiler etter at glass er satt i rammer.
<< 45 graders bunnplate med stolpeprofil.
<< << Stolpeprofil vist med topplokk i aluminium.
Se alle komponenter på sg.railing.no
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STORE BRUKSOMRÅDER
SG Railing er bevisst utviklet ut ifra etterspørselen i markedet. Alt for å møte markedets krav og behov for et høyt
kvalifisert system som oppfyller strenge krav når det gjelder kvalitet, fleksibilitet og varighet. Designet har gjennomtenkte
løsninger og konstruksjonsdetaljer, noe som gjør at systemet har store bruksområder.
<<

TERRASSER I BALKONGER I TAK I BRYGGE
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SG RAILING VINDSKJERMING
Mange har flotte verandaer, terrasser eller uterom 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.

SG RAILING tilfredstiller ønsket om riktige arkitektoniske
løsninger, kombinert med de nye byggtekniske krav og
spesifikasjoner.

Ta kontakt for å diskutere den perfekte løsning til akkurat din uteplass!
En åpen terasse eller balkong kan beskyttes mot ytre
forhold med SG RAILING. Problemer med vær og
vind blir mindre samtidig som lyden dempes. Det blir
mindre trekk og temperaturen vil stige. Et uterom med
innglassing vil kunne tas i bruk tidlig på våren og brukes
lengre på høsten.
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SG RAILING er utviklet for at du enkelt skal kunne
montere dette selv. Vi tegner, beregner og produserer
varene. Send oss gjerne mål og opplysninger på mail og
vi kan gi deg pris. Vi kommer gjerne på befaring for å
kunne foreslå den beste løsningen.

SLAPP AV OG NYT UTSIKTEN
SG RAILING har skreddersydde løsninger for absolutt alle eventualiteter
som måtte finnes på stedet. Kvalitet i alle ledd kjennetegner SG RAILING.
Aluminium har lang levetid og krever minimalt med vedlikehold.
Monteringen av SG RAILING går enkelt og raskt og bidrar til at man sparer
tid og forbinder alle komponentene sikkert med hverandre.
Maksimal sikkerhet og optimal kvalitet garanterer perfekt funksjonalitet.
Bruk derfor utearealet slik at dette blir en del av innearealet.

<< sgrailing.no
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SG RAILING STØYSKJERMING
Støy er et økende problem i et travelt samfunn.
Økt trafikk og tyngre kjøretøy medfører svært mye
forurensing som kan ødelegge livskvalitetet for de
som blir plaget av dette. SG RAILING prosjekterer og
utfører skjermingsløsninger i glass og aluminium som er
miljøbesparende, vedlikeholdsfritt, kostnadseffektivt og
mer støydempende.

Støyskjermer kan brukes mot de fleste bakkenære
støykilder. De settes særlig opp mot veier, bl.a. fordi
veitrafikk forårsaker nærmere 80 % av støyplagene i
Norge. De brukes også for å beskytte mot støy fra f.eks.
jernbaner, havner, godsterminaler osv. fotballbaner
og andre bakkenære kilder. SG RAILING kan levere
støyskjermer etter våre anbefalinger eller etter oppgitt
tegningsmateriell fra både konsulenter og arkitekter.
Støyskjermene kan lett tilpasses omgivelser og med
minst mulig visuell påvirkning.
Støyskjermene våre er tette og føles mindre sjenerende
fordi en knapt kan se støykilden. I tillegg vil beplantelse
filtrere ut svevestøv og skape generell trivsel.
<< Herdet laminert glass monteres i stolpeprofil
før topplokket monteres. Her vist i sort.
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Aluminium

Parmount grå
glimmer struktur

Hvit, RAL 9010

FARGER
Standard farger på lager. SG RAILING Leveres I flere RAL farger.
Bilder viser våre standard farger.
Andre farger kan bestilles mot fargetillegg.
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Design brosjyre: © DeadLine Reklamebyrå - www.youare.no I Foto: Joar A. Håland, Petter Solheim, SG Railing

Sort, RAL 9005 Sahara,
Azco Nobel Noir 200

Foto/tekst: Harald Aase/Glass & Fasade

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.

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.

REKKVERKSTEST
STOLPE

SG RAILING for 8, 10 og 12 mm.
herdet laminert glass
GLASSET
2 lags herdet laminert glass,
8 mm, størrelse 150x105 (høyde)
Levert av Modum Glassindustri
UTVIKLER
SG RAILING
PRODUSENT Sapa
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.

PUNKTBELASTNING: Her belastes glasset med over 800 kilos trykk,
før glasset sviktet på 840 kilo. FORNØYDE: Terje Svendsen og Frode
T. Jensen fra SG RAILING er glade for de gode resultatene etter de
fysiske testene utført ved SINTEF Byggforsk. Dette var imponerende
sa forskningsingeniør Per Chr. Moe etter testen (i midten).

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.

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.

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.

13

SGRailing er sertifisert med

Lamitech ImpactMG

PERSONSIKKERHETSGLASS FRA
MODUM GLASSINDUSTRI AS

Lamitech ImpactMG 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.

marianne@furedesign.no

Alle forhold som påvirker kvaliteten for
Lamitech ImpactMG er etterprøvbare;
råvarer, produksjon og funksjonalitet.
For å sikre stabil kvalitet ettergås alle våre
rutiner jevnlig av KIWA. Dette gjør at
Lamitech ImpactMG oppfyller alle
krav i byggevaredirektivet, og at det
med rette bærer CE merket.

MODUM
GLASSINDUSTRI AS
post@modumglass.no
w w w. m o d u m g l a s s . n o
Tlf. +47 32 78 31 30

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.
Ferdig montert viser rekkverksystemet ingen synlige skruer.

SG Railing, Arnatveitveien 137, 5261 Indre Arna

I

Tlf 480 30 400

I

sgrailing.no

