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SG 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
• Mulighet for led lys
• 4 stander farger lagerført
• Produsent: SG RAILING

MONTERINGSVEILEDNING
Topprail

Følg oss på Facebook
SG Railing as

Frontrail

SG FRONTRAIL

Aluminiumsrekkverk montert på utside av ramme og glass over dekkekant
Sort, RAL 9005 Sahara

Natureloksert

Azco Nobel Noir 200

Hvit, RAL 9010
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Vedlikeholdsfrie rekkverk i glass & aluminium

REKKVERK PÅ 1-2-3
SINTEF

Glass skyves forsiktig ned i de utfreste sporene i SG FRONTRAIL (de vertikale stolpene).
Det er en stor fordel å montere gummipakning på en av sidene på stolpene før glass skyves
på plass. Se bilde nr. 5 og 6

SG – Frontrail rekkverksprofil tilfredsstiller følgende kategorier
bygningsareal : A – B – C1 – C2 – C3 – C4 og D.
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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ENESTE REKKVERK I GLASS & ALUMINIUM SOM ER GODKJENT AV SINTEF Byggforsk
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1. SG FRONTRAIL monteres med avstand på 1130 mm mellom stolpene dersom standard glass brukes.
(Se bilder nr. 1-2 og 3). Festemateriell (Skruer/skiver) avhenger av underlag.
2. Detalj SG FRONTRAIL før gummipakninger settes på.
5. FØR glass skyves ned i SG FRONTRAIL monteres gummipakning på utside i profil.
(Se bilder nr. 5 og 6).
7. ETTER glass er satt ned i SG FRONTRAIL monteres gummipakning på innside i profil.
8. Avstandsklips med plastkloss monteres FØR glass skyves ned i SG FRONTRAIL.
Glass skal IKKE stå rett på metall.
9. SG TOPRAIL monteres med små skruer på topp av SG FRONTRAIL.
Husk å montere bunnlokk med drenering i bunn av stolpe. (Se siste side).
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Gummipakning deles enkelt på langs ved å dra i endene som på bildet.
Når det gjelder festemateriell, skruer og skiver m.m., har vi forskjellige
alternativer.

Ring oss gjerne på telefon 480 30 400 dersom du er
usikker på noe når det gjelder selve monteringen.
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