Montal Original Uterum
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Ert drömrum
Det finns ett inglasat uterum för varje smak och
ändamål, bara fantasin sätter gränser. Vitt, elegant
med glas från golv till tak och brutna hörn ger ett
spännande utseende på ert uterum. För att få in
extra mycket ljus är det bra att låta glaset gå hela
vägen upp till nock.
För att möta nya trender, idéer och era önskemål,
erbjuder vi alltid måttanpassade glaspartier till ert
uterum.
Våra produkter är prisvärda och vackert designade
med lång hållbarhet. Allt för att ni ska kunna njuta
av ert drömrum.

Förläng er sommar
med inglasat uterum
Att bygga ett inglasat uterum ger er ett trivsamt
extrarum men är även en klok investering. Med ett
uterum kommer våren tidigare, hösten senare och
kvällarna blir längre och varmare. Ert inglasade
uterum kommer inte enbart bjuda till gemenskap,
umgänge, lugn och ro — här får ni även en rejäl dos
av ljus och värme som i sin tur ger mer energi och
inspiration.

Hållbara inglasningar
Reflektera över hur ni vill använda uterummet,
vad som passar er livsstil och husets arkitektur.
Smarta tekniska lösningar möjliggör både enkel
skötsel och användning. Satsa på hållbara och
rejäla material, samt tänk igenom utförandet.

Gör bygget ordentligt från grunden så kan hela
familjen ha glädje av det nya uterummet under
många år framöver. Samtidigt blir bygget en
smart investering som ger en värdeökning på er
fastighet.

Alla våra måttanpassade inglasningar består av
robusta aluminiumprofiler designade med mjuk
avrundning, 5 mm glas, kullagrade hjul och ett
kraftfullt EPDM-gummi. Som standard erhålls
profilerna i vitt (RAL 9010) eller naturanodiserade
– alternativt lackerade i valfri RAL-kulör.

Vi erbjuder fleratalet fyllningar att välja bland,
t.ex. lågenergiglas, frostat glas, klarglas, tonat
glas eller olika skivmaterial. Alla skjutmoduler
levereras med handtag samt snäpplås (lås med
nyckel som tillval). Varför inte komplettera med
en myggdörr till de sena sommarkvällarna?

Endast fantasin
sätter gränser

Våra profiler och inglasningspartier

Fasta partier med
inbyggt foder runt om
ger ett stilrent intryck

Sänk ner rälsen i trallen
så slipper ni tröskeln

Vädringslucka finns som
tillval till uterummet

Rälsprofil 2-spår

Rälsprofil 3-spår

Rälsprofil 4-spår

Vertikal luckprofil

Horisontal luckprofil

Spröjsprofil

Garageprofil

Foderbildande karmprofil

Med hjälp av spröjs
går det att få två olika
fyllningar i samma lucka

Våra handtag är rundade
och sköna att hålla i

Välj till lås med nyckel
och placera på utsidan
på en av luckorna för
åtkomst utifrån

Med snäpplås är det
enkelt att låsa partierna

Låt höjd och bredd på
öppningen i uterummet
styra hur många luckor
ni vill ha och välj om
luckorna ska vara med
eller utan spröjs

Din kompletta räckes- och
inglasningsleverantör
Sedan 1960 har Montal AB tillverkat aluminiumprodukter anpassade för den svenska och norska
marknaden. Med stort fokus på kvalitet och design
erbjuder vi helhetslösningar inom både räcken och
inglasningar. Våra produkter utvecklas kontinuerligt
och vi har idag flertalet kundanpassade lösningar
för många användningsområden och miljöer, såväl
inom- som utomhus.

Vi projekterar, tillverkar och monterar:
• Räcken för balkonger, loftgångar, terrasser,
trappor m.m.
• Balkonginglasningar och inglasade uterum
• Skärmtak och skärmväggar
• Skyddsräcken för inom- och utomhusbruk
• Bommar, grindar, avvisarlister, plattformar,
trappor och gångbryggor
• Specialprodukter och legotillverkning i aluminium

Montal AB • Rågåker 49, 781 93 Borlänge
0243-883 30 • info@montal.se • www.montal.se

