Raka trappor

Räckesguide
I den här guiden hjälper vi dig hitta rätt räcke för ditt projekt. Vi har en rad räcken du
kan välja mellan eller vad sägs om ett räcke i rundstång eller plattstål med fyllning av
plåt, glas eller sträckmetall? På nästa uppslag ser du alla typer, dimensioner och fakta
du behöver för att kunna ta dina projekt till helt nya nivåer. Våra räcken kan levereras
varmförzinkade eller målade med ledstång av rör eller trä.
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Klämfäste

Stolpfäste

Stolpfäste

Sidomonterat glasräcke

Toppmonterat glasräcke

Stilfullt sidomonterat glasräcke avsett för trappor
med vangstycken av plattstål. Överliggare, stolpar
och klämfästen i rostfritt stål. Levereras med eller
utan ledstång.

Stilfullt toppmonterat glasräcke avsett för trappor
med vangstycken av UPE. Överliggare, stolpar och
klämfästen i rostfritt stål. Levereras med eller utan
ledstång.

Specifikationer

Specifikationer
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Överliggare

Rör 42 mm (Rostfritt stål), trä 40 mm

1

Överliggare

Rör 42 mm (Rostfritt stål), trä 40 mm
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Stolpar

Rör 42 mm (Rostfritt stål)

2

Stolpar

Rör 42 mm (Rostfritt stål)
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Fyllning

Laminerat säkerhetsglas 8,76 mm**

3

Fyllning

Laminerat säkerhetsglas 8,76 mm**

4

Ledstång

Rör, rostfritt rör eller trä*

4

Ledstång

Rör, rostfritt rör eller trä*

** Vid montering av ledstångskrok eller annan håltagning i glaset
används härdat laminerat glas 8,76 mm
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** Vid montering av ledstångskrok eller annan håltagning i glaset
används härdat laminerat glas 8,76 mm
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Sidomonterat glasräcke med ledstång

Toppmonterat glasräcke med ledstång
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Standard

Rundstång

Räcke med enkla former av överliggare och mellanliggare av rör. Lämpligt på platser där barnsäkerhet
inte är nödvändig. Levereras med eller utan ledstång.

Stilfullt och barnsäkert räcke i mjuka former
med överliggare och mellanliggare av rör och
fyllning av rundstång. Levereras med eller utan
ledstång.

Specifikationer

Specifikationer
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Överliggare

Rör 42 mm

1

Överliggare

Rör 42 mm
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Mellanliggare

Rör 27 mm

2

Mellanliggare

Rör 27 mm
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Stolpar

Rör 42 mm

3

Stolpar

Rör 42 mm

4

Ledstång

Rör 42 mm
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Fyllning

Rundstång 12 mm
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Ledstång

Rör, rostfritt rör eller trä*
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Standardräcke med ledstång

Räcke av rundstång med ledstång
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Klämfäste

Plattstål

Slätplåt

Stilrent räcke med plattstål och plasmaskurna
stolpar som ger ett symmetriskt utseende.
Levereras med eller utan ledstång.

Räcke med stolpar och överliggare av plattstål med
fyllning av slätplåt som monteras med klämfästen.
Levereras med eller utan ledstång.

Specifikationer

Specifikationer

1

Överliggare

Plattstål 40x8 mm

1

Överliggare

Plattstål 40x8 mm

2

Mellanliggare

Plattstål 40x8 mm

2

Stolpar

Plattstål 40x8 mm
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Stolpar

Plattstål 40x8 mm

3

Fyllning

Slätplåt 2-3 mm
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Fyllning

Plattstål 40x5 mm

4

Ledstång

Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*
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Ledstång

Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*
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Räcke av plattstål med ledstång

Räcke av slätplåt med ledstång
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Perforerad plåt

Sträckmetall

Räcke med stolpar och överliggare av plattstål
med fyllning av perforerad plåt som monteras med
klämfästen. Levereras med eller utan ledstång.

Räcke i modern stil med stolpar och överliggare av
plattstål. Sträckmetallen är svetsad i en ram för att
undvika vassa kanter och skärskador. Levereras
med eller utan ledstång.

Specifikationer
Specifikationer

1

Överliggare

Plattstål 40x8 mm

2

Stolpar

Plattstål 40x8 mm

1

Överliggare

Plattstål 40x8 mm

3

Fyllning

Perforerad plåt, 1-2 mm

2

Stolpe

Plattstål 40x8 mm

4

Ledstång

Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

3

Fyllning

Sträckmetall, svetsad i ram

4

Ram

Plattstål 3 mm, svetsad mot stolpar

5

Ledstång

Plattstål, rör, rostfritt rör eller trä*

4
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Räcke av perforerad plåt med ledstång

Räcke av sträckmetall med ledstång

Vad ska jag välja?
Det finns många valmöjligheter gällande räcken. Utöver själva
räcket är val av ytbehandling och typ av ledstång en viktig del
i uttrycket och hur väl trappan passar i sin miljö.
Innan du väljer räcke bör du därför tänka igenom hur trappan kommer
användas och i vilken miljö den ska placeras. I trappor där barn vistas bör
räcket vara barnsäkert. Ska trappan framträda eller ska den bli en mer
anonym detalj i inredningsdesignen? På Vytab tycker vi naturligtvis att du
ska låta trappan bli ett designelement i den övriga inredningen genom att
exempelvis jobba med färg. Våra räckesvarianter kan levereras antingen
varmförzinkade eller målade i valfri NCS- eller RAL-kulör. Enda undantaget
är våra glasräcken som vanligen levereras med rostfria detaljer.
Alla räcken förutom standardräcket är barnsäkra. Samtliga räcken uppfyller
kraven i Boverkets byggregler (BBR).
På Vytab har vi alla lång erfarenhet av olika räcken och trapplösningar.
Har du några frågor efter att ha läst denna guide är du välkommen att
kontakta oss för mer information. Vill du se exempel på lösningar finner
du mer om detta på vytab.se

* Ledstång tillverkas i plattstål 40x8 mm, rör eller rostfritt rör ø 42 mm alternativt av ek i ø 40 eller 45 mm.
Ledstång i plattstål och rör kan levereras varmförzinkad eller målad. Ledstång i plattstål levereras enbart
till räckestyperna plattstål, slätplåt, perforerad plåt och sträckmetall.

Brene, Österåkersvägen, 643 93 Vingåker. Telefon 0151-51 80 40

vytab.se

