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Montal har drygt 40 års erfarenhet av räckestillverkning. Under 
den tiden har produkten kontinuerligt utvecklats till att idag 
omfatta kundanpassade räcken för många användningsområden 
och miljöer, såväl inom- som utomhus. Våra räcken tillverkas som 
färdiga komponenter för snabb, säker och enkel montering på 
plats med alla möjligheter till anpassning efter aktuella behov och 
förhållanden. Ingen svetsning behövs på montageplatsen, alla 
delar popnitas eller skruvas.

Alla våra produkter är av aluminium – vår tids material.   
Det rostar inte och påverkas inte heller av starkt förorenad  
stadsluft, saltmättad havsluft eller aggressiva miljöer som kan 
förekomma inom industrin. Aluminium behöver inte målas   
och underhållskostnaderna blir följaktligen minimala.

STOMME
Handledare fi nns i olika varianter liksom 
infästningar. Beroende på beklädnad varierar 
den övre och nedre följaren något. Ståndarprofi l 
fi nns i två varianter. Standard är fyrkant 
42x42 mm enligt nedan, och som tillval fi nns 
rektangulärt 42x20 mm med max c/c 900 mm. 
Alla våra räcken med ståndarprofi l 42x42 mm är 
förberedda för inglasning.

Nedre följare

Övre följare

Avstånd ej mellan
110 och 230 mm

Ståndare 42 x 42 mm

Max c/c 1200 mm
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MONTAL HANDLEDARE

MONTAL INFÄSTNINGAR
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PINNRÄCKE

PERFORERAD 
ALUMINIUMPLÅT

PROFILERAD 
ALUMINIUMPLÅT



GLAS INSIDA

GLAS UTSIDA

LAMINATSKIVA



RÄCKE MED 
DEKORRÖR 
ELLER  
DEKORATIONSLISTER



KUNDANPASSADE 
RÄCKEN

FD-RÄCKEN

Alla våra räckestyper kan erhållas som fönsterdörräcken, s.k. FD-räcken. Dessa tillverkas i önskad 
storlek och skruvas fast i dörrkarmen eller fasaden.

Räcke i radie med stående rör.

Räcke med centrerat glas i klämfästen. 5 st dekorrör utvändigt.

Räcke med opalglas utsida, täcker plattkant. 
Förhöjda sidoskärmar.
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Montal - en komplett 
systemleverantör
Montal AB är en komplett system- och
totalentreprenör för kundanpassade produkter
i aluminium och glas såväl inomhus som utom-
hus. Tack vare lång erfarenhet och komplett 
sortiment kan Montal presentera lösningar för
alla typer av behov.

Montal projekterar, tillverkar och monterar:

• Räcken för balkonger, loftgångar, terrasser, 
 trappor mm.

• Balkonginglasningar och vinterträdgårdar.

• Skärmtak och skärmväggar.

• Skyddsräcken för såväl inom- som utomhusbruk.

• Bommar, grindar, avvisarlister, trappor, plattformar 
 och gångbryggor.

•  Specialprodukter och legotillverkning i aluminium.


