


Glasräcken
Vetros glasräcken är en praktisk och exklusiv 
lösning för ditt hem. Glasräcken skänker dina 
boendeytor en känsla av rymd såväl inomhus 
som utomhus. Ett räcke med en tidlös och 
funktionell design är en naturlig avslutning och 
avskärmning. Samtidigt ger det en säkrare 
tillvaro i hemmet. Glasets släta yta kombinerat 
med stilrena räcken förenar estetik och funktion. 
Glasräcken skapar en luftighet och en visuell 

förlängning av miljön. En vacker trädgård blir 
mer synlig samtidigt som du får ett praktiskt 
skydd på vintern. Den oslagbara designen i våra 
produkter modulanpassas efter de specifika 
behov ditt hem har. Därför erbjuder vi både färdiga 
standardlösningar och skräddarsydda lösningar. 
Hör gärna av er till oss för tips och råd om ert 
räcke.  

Flera System
Med ett brett utbud av glasräcken hjälper vi dig till den perfekta 
lösningen. Våra tre system Classic, Design och Easyglass erbjuder ett 
premium räcke åt varje smak. Vilket räcke passar ditt hus bäst? Våra 
säljare gör allt för att finna en lösning åt dig. 

Glasräckets läge är avgörande. Montering vid markplan eller högre 
upp? Var exakt skall räcket monteras: På balkong, vid trappa, vid 
pool eller någon annanstans? Hur hög är fallhöjden från altan eller 
balkonggolv? Behöver säkerhetsåtgärder beaktas? Ska lösningen 
ha överliggare? Vi följer rekommendationer från BBR - Boverkets 
Byggregler.

Våra komponenter finns i rostfritt stål, galvaniserat stål och aluminium. 
Valet av stålkvalitet är viktigt. Miljö och väder påverkar stålet olika i 
olika geografiska områden.

Det vanligaste glaset till räcken är laminerat 8,76 mm. Vi erbjuder 
även säkerhetsglas i flera format och tjocklekar efter era önskemål. 
Alla glastyper finns i klart, tonat eller frostat.

En ritning eller en enkel skiss räcker för att ge oss en bild av 
ert räcke. Maila eller faxa till oss tillsammans med namn och 
kontaktuppgifter. Våra säljare hjälper er att ta ställning till vilka 
komponenter som behövs samt ger er en prisbild. Tänk på att 
material i golv och väggar skiljer sig åt, vilket påverkar val av stolpar 
och väggfästen. Kontakta en fackman/hantverkare om du är osäker 
på byggnadskonstruktionen.

Läge

Material

Ritning



Glasräcke med 
rostfria stolpar
Vetros system erbjuder en elegant design 
kombinerad med funktion och flexibilitet. 
Våra system anpassas till dig som kund, 
dina behov och dina önskemål. 

Vi använder enbart kvalitetssäkrat glas, 
vanligen 8,76 mm laminerat säkerhetsglas 
- klart, tonat eller frostat. Räcke med 
rostfri överliggare i samma utförande som 
stolparna lämpar sig speciellt väl runt 
altaner eller till balkongräcken. 

Vi tillhandahåller även överliggare i trä. Ek 
är en vanlig lösning. I en utomhusmiljö kan 
Teak eller Cumaro fungera bättre. Det finns 
väldigt många alternativ! Kontakta oss 
gärna och diskutera en lösning.

DESIGN





Många möjligheter,  
flera kombinationer 
Räcken med stolpar kan utformas på många 
olika sätt. Runda eller fyrkantiga stolpar? 
Golvmonterade eller utanpåliggande montage? 
Överliggare i rostfritt stål, i trä eller ingen alls? Det 
går även att kombinera med vajersystem eller 
horisontella ribbor i rostfritt stål.





EXCLUSIVE

Glasräcke utan 
stolpar
Fäst glaset med en elegant u-skena 
monterad i golvet eller i sidan av bjälklaget. 
Glaset vi använder är något tjockare för 
att kunna bära konstruktionen. Det knyts 
ihop av en överliggare som kläms längst 
upp mot glasets kant. Detta är en mycket 
stilren och exklusiv lösning. Den används 
traditionellt i offentliga miljöer. Fler och fler 
husägare upptäcker skönheten i denna 
lösning som öppnar upp för vackra utsikter.





Varmförzinkat 
eller lackerat 
glasräcke 
En enklare typ av räcke som levereras i
standardmoduler c/c 1200 mm. Eftersom
inte alla altaner eller balkonger är lika,
kompletteras räcket enkelt med en passbit
mot väggen eller i ena änden av räcket.

Varmgalvaniserat stål är jämförelsevis
mycket tåligt mot yttre miljöpåverkan. Detta
är en snygg och prisvärd produkt som 
är enkel att montera, enkel att bruka och 
håller länge. 

Dessa räcken är lätta att pulverlackera i 
valfri RAL kulör. Även här tillhandahåller 
vi överliggare av trä, som är snygga att 
kombinera med både varmförzinkat och 
lackerat stål.

CLASSIC



Glasräcke
med klämfäste 
för befintliga 
stolpar
Kombinationen av ett klassiskt träräcke 
med modernt glas är en intressant och 
populär lösning. Särskilt för dig som redan 
har en altan med trästolpar. Det enda du 
behöver göra är att beställa klämfästen 
och glas. Glasräcken med klämfästen 
för trästolpar kan även användas på 
”krysstaket”. Då monteras glaset framför 
krysset.



Hitta fler snygga glaslösningar på www.vetro.se

Vetro är Sveriges ledande leverantör av premium glasprodukter för bostäder, kontor och offentliga byggnader. Bland våra 
kunder återfinns små och stora husägare, fastighetsägare, byggmästare, arkitekter och kommuner. 

Glasets speciella egenskaper – som förmedlare av ljus – gör det lämpligt för kreativa och estetisk tilltalande lösningar. 

På vår hemsida finns marknadens bästa utbud av glasblock, glasräcken, duschar och glaslösningar. Om du inte hittar det 
du söker, kontakta oss! Eller besök vårt showroom i Partille utanför Göteborg. Vi hjälper gärna till! 


