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Montal Industriprodukter



Skydds- och  
industriräcken
Montal Industriräcke 45 och Industriräcke 55 är 
våra standardiserade skyddsräcken anpassade 
för många olika applikationer och användnings-
områden.

Våra skydds- och industriräcken lagerförs som 
standardkomponenter som sedan byggs ihop 
till ett komplett räcke ute på arbetsplatsen.  
Genom enkla lösningar och smarta komponen-
ter blir detta räcke mycket lättmonterat. Ingen 
svetsning erfordras, alla delar popnitas eller 
skruvas ihop.

Exempel på användningsområden är gång- och 
cykelvägar, broar, idrottsanläggningar, parker,  
industrier, reningsverk m.fl.

Beroende på ändamål och hållfasthetskrav så erbjuder vi två olika typer av industriräcken: 
- Industriräcke 45 – linjelast 0,5 kN/m* 
- Industriräcke 55 – linjelast 1,0 kN/m* 
(*=angiven linjelast gäller vid räckeshöjd 1100 mm och max c/c ståndare 1500 mm)

Skydds- och industriräcket har kvadratiska 
ståndare med en rad olika infästningsalternativ 
samt runda över- och mellanliggare. Räckena 
kan monteras utomhus och inomhus – i radie, 
på plan eller i lutning.

Raka eller rundade avslut som går ihop med 
mellanliggaren alternativt 180° böj tillbaka mot 
ståndaren. Sparkplåt i nederkant förhindrar  
nedfallande föremål och en gånggrind ger ett 
fallskydd samtidigt som den skapar access till 
exempelvis trappor eller lejdare.
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1.  Överliggare 45 mm (55 mm)  
2.  Mellanliggare 35 mm (45 mm) 
3.  Ståndare 42x42 mm (52x52 mm) 
4.  Sparkplåt 100x40x3 mm 
5.  Ändavslut typ B 
6.  Ändavslut typ 180° 
7.  Gånggrind (standard bredd 880 mm)



Standardkomponenter
Ståndare 42x42 eller 52x52 mm Överliggare 45 eller 

55 mm
Mellanliggare 35 eller 
45 mm

Finns i standardlängderna 
1065, 1215 och 1365 mm.

Kan även fås i valfri längd, 
max 5200 mm.

Säljs på långlängd 
L=5900 mm

Säljs på långlängd 
L=5900 mm

Konsol Handledarfäste Ställbar topp Handledaravslut Avslut

För sidomonterad 
mellanliggare. 
Finns för både 
35 och 45 mm 
rör.

Ger rätt avstånd 
till vägg (50 mm).

Kan används i 
ramp och trapp.

Ger ett mjukt 
avslut mot vägg.

Vid raka avslut täcks 
öppningar med  
plastlock eller ett  
exklusivare alternativ 
med svarvat  
aluminiumlock.

Ändavslut typ B Ändavslut 180°

Består av rörböjar, 
skarvhylsor, konsol 
och rörövergång. 
Sammanfogar  
över- och mellan- 
liggare på ett  
snyggt sätt.

Ett fint avslut på 
ett trappräcke kan 
vara en 180° böj 
som sätts fast 
nedtill mot  
ståndaren.

Gånggrind Sparkplåt

En gånggrind 
spärrar av men 
skapar ändå  
access.  
Levereras med 
självstängande 
gångjärn.  
Standardbredd 
850 mm, max 
bredd 970 mm.

Monteras längst  
ned på räcket. 
Hindrar lösa föremål 
från att ramla ner.

Radie

Våra industriräcken 
kan även fås i radie, 
minsta radie 800 mm.

Typ 19 Typ 21 Typ 24 Typ 27 Typ 29

För ingjutning i 
mark. Levereras  
asfaltsdoppad. 
Finns även som 
demonterbart  
alternativ.

För sidomontage. 
Demonterbar.

För toppmontage. 
Svetsas fast på 
ståndare.

För sidomontage. 
(endast till  
Industriräcke 45)

För sidomontage. 
Dold infästning. 
(endast till  
Industriräcke 45)

Rörböj Rörvinkel Ställbar rörvinkel Rörövergång Skarvhylsa

Finns till 35, 45 och 
55 mm rör i vink-
larna 45°, 90° och 
180°.

Kan tillverkas i  
valfri vinkel.

Används främst i 
trapp där vinklar  
kan variera. 
(endast till  
Industriräcke 45)

Används för  
övergång mellan 
olika dimensioner  
på rör (45-35 mm 
eller 55-45 mm)

Används för att  
skarva ihop rör. 
Finns till 35, 45  
och 55 mm rör.



Trappor, lejdare 
och plattformar
Våra trappor, lejdare och plattformar är tillver-
kade av aluminium avsedda för bl.a. renings-
verk, industrimiljö samt maskinkonstruktioner.  
Trapporna kan även användas som utrymnings-
trappor. Lejdare är försedda med detaljer som 
medger enkel förflyttning.

Trappor/lejdare har vangstycken med påsvetsa-
de eller iskruvade steg av räfflad profil. Produk-
terna anpassas till varje objekts förutsättningar, 
där golv- och trappstegsprofiler finns i olika ut-
formningar – hålade eller ohålade.

Avvisarlister
Att montera upp Montals avvisarlist i tex. sjuk-
huskorridorer, inuti hissar, längs med transport- 
gångar i fabriker mm är en bra investering. Den 
är tillverkad av aluminium och hindrar olika 
transportmedel eller städmaskiner att stöta i 
och skada väggarna. Den är dessutom estetiskt 
tilltalande genom sin speciella utformning och 
med sin naturanodiserad yta.

Självklart går det att pulverlackera avvisarlisten 
i valfri RAL-kulör.

Bommar
Lätta att hantera och montera och stoppar  
effektivt upp obehörig trafik. Våra bommar 
ger t.ex. säkrare lekplatser, parker, gångbanor, 
idrottsplatser och industrier. Våra bommar finns 
en rad olika utföranden och storlekar.

Kundanpassade 
produkter
Vår närhet till produktion gör att vi kan ta fram 
många typer av specialanpassade produkter 
till våra kunder. Dessutom utför vi olika typer av  
legoarbeten. 

Tveka inte att kontakta oss med Er förfrågan!



Henningsons Tryckeri, 2022

Din kompletta räckes- och 
inglasningsleverantör

Sedan 1960 har Montal AB tillverkat aluminium- 
produkter 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


