
Glass inn utsikten
Rekkverk med ramme av rustfritt stål og fylling av herdet/laminert  
glass er vår mest populære og rimelige modell. De kan enten leveres  
med standard høyder og glassbredder til rimelige priser, eller som  
skreddersydde varianter med andre høyder samt for trappeløsninger.  
Vi tegner og visualiserer alle rekkverk i vårt profesjonelle tegneverktøy  
slik at du enkelt kan se det ferdige produktet.

• Standard: 100 cm over gulv med håndløper.  
Glassbredder 120 cm.

• Andre høyder og glassbredder kan leveres mot pristillegg.
• Stål: Syrefast 316 (A4), børstet overflate.
• Glass: 8,76 mm herdet/laminert med polerte kanter.
• Frostet og farget glass kan leveres mot pristillegg.
• Kan leveres som topp- eller kantmontert.

REKKVERK I GLASS OG STÅL

REKKVERK I GLASS OG STÅL

Kontakt  oss
www.komplettvindu.no

glass
deal

glassdeal
Showroom: Auglendsmyrå 2
4016 STAVANGER (2.etasje over Europris)
Tlf.: 90 81 78 20
E-post: post@glassdeal.no 
www.glassdeal.no



Glass inn utsikten
SØYLELØST REKKVERK: PUNKTINNFESTET GLASS

Søyleløse rekkverk gir et minimalistisk uttrykk på huset ditt, samt 
minimalt av vedlikehold. Rekkverkene kan leveres med eller uten 
håndløper etter behov og ønske. Vi tegner og visualiserer alle 
rekkverk i vårt profesjonelle tegneverktøy slik at du enkelt kan se 
det ferdige produktet.

• Tilpasses kundemål – ingen standard bredder på glass.
• Stål: Syrefast 316 (A4), børstet overflate.
• Glass: 12,5 mm eller 16,5 mm herdet/laminert  

med polerte kanter.
• Frostet og farget glass kan leveres mot pristillegg.
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Glass inn utsikten
SØYLELØST REKKVERK: SPIGOT

Søyleløse rekkverk gir et minimalistisk uttrykk på huset ditt, samt 
minimalt av vedlikehold. Rekkverkene kan leveres med eller uten 
håndløper etter behov og ønske. Vi tegner og visualiserer alle  
rekkverk i vårt profesjonelle tegneverktøy slik at du enkelt kan  
se det ferdige produktet.

• Standard: 100 cm over gulv med 120 cm glassbredder. 
• Andre glassbredder og høyder etter behov og ønske.
• Stål: Syrefast 316 (A4), børstet overflate.
• Glass: 12,5 mm eller 16,5 mm herdet/laminert  

med polerte kanter.
• Frostet og farget glass kan leveres mot pristillegg.
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Glass inn utsikten
SØYLELØST REKKVERK: QUICK GLASS

Søyleløse rekkverk gir et minimalistisk uttrykk på huset ditt, samt 
minimalt av vedlikehold. Rekkverkene kan leveres med eller uten 
håndløper etter behov og ønske. Høyde over gulv er valgfritt, og 
rekkverkene kan festes på både tre og betong, topp- eller kant-
montert. Vi tegner og visualiserer alle rekkverk i vårt profesjonelle 
tegneverktøy slik at du enkelt kan se det ferdige produktet.

• Standard: 100 cm over gulv med 120 cm glass bredder  
(kun topmontert modell).

• Tilpasset: Kan leveres tilpasset kundemål etter behov,  
både topp- og kantmontert.

• Aluminium: Leveres med eloksert overflate. Kan også  
beslås med andre metalltyper etter ønske mot pristillegg.

• Stål: Syrefast 316 (A4), børstet overflate. 
• Glass: 12,5 mm eller 16,5 mm herdet/laminert med  

polerte kanter.
• Frostet og farget glass kan leveres mot pristillegg.
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