Montal Räcken & Inglasningar
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Våra aluminiumprodukter tillverkas i vår fabrik
i Borlänge i direkt anslutning till försäljning och
projektledning. Detta gör att vi kan ha ett nära
samarbete genom alla led – från beställning till
färdig produkt. Produkterna utvecklas ständigt
och omfattar flertalet kundanpassade lösningar
för många användningsområden och miljöer,
såväl inom- som utomhus. För att både förenkla
och effektivisera monteringen på plats tillverkas
produkterna som färdiga komponenter.
Tack vare vår långa tekniska erfarenhet och våra
kontinuerliga kontroller ser vi till att produkterna
uppfyller kraven på både säkerhet och estetik.
Eftersom produktionen ligger i centrala delen av
Sverige bidrar detta till att vi kan verka över hela
landet.

Balkongräcken
Vi är anpassningsbara och tillverkar räcken efter
era behov och önskemål. Välj mellan olika typer
av handledare, räckesbeklädnader samt infästningstyper så det passar just ert projekt. Våra
balkongräcken tillverkas av aluminium och profilerna erbjuds som standard i naturanodiserat
utförande eller pulverlackade i valfri RAL standardkulör. Det går även att pulverlacka i valfri
NCS-kulör.

Samtliga räcken levereras som standard med
gerade hörn men det går även att få dem radiebockade eller med raka avslut. Dessutom är
det möjligt att komplettera alla räckestyper
med våra balkonginglasningssystem. Vi erbjuder
även trappräcken och fönsterdörräcken till
franska balkonger lika våra balkongräcken.
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Glasräcken
En räckestyp där möjligheterna och utformningarna är nästintill oändliga – låt fantasin flöda!
I sortimentet erbjuder vi en rad olika typer av glasräcken där ni kan välja om beklädnaden ska sitta
på in- eller utsidan av räckesståndarna. Beklädnaden erhålls som standard i klarglas eller opalglas, eller en kombination av dessa. Det är även
möjligt att välja specialglas som exempelvis en
färgad Vanceva® folie eller screentryckt/digitalprintad folie (med eller utan mönster). Samtliga
glas som används i våra glasräcken är alltid av
typen laminerade säkerhetsglas och har slipade
vertikala kanter där så krävs.

Pinnräcken
Ett både lättskött och underhållsfritt räcke med
stående rör. För att uppfylla gällande säkerhetskrav är det maximalt 100 mm mellan pinnarna.
Era önskemål styr om pinnarna endera täcker
balkongplattans kant eller slutar i höjd med plattans överkant. Höjden på beklädnaden måste vara
minst 800 mm för att inte vara klättringsbart, vill
ni ha högre beklädnad så löser vi självklart det!
Komplettera med en plåt längst ner för att dölja
betongkanten på balkongen.
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Plåträcken

Räcken med skivbeklädnad

Våra plåträcken tillhandahålls med olika typer
av plåtbeklädnader. Välj ett klassiskt utseende
med profilerad stål- eller aluminiumplåt (sinuseller trapetsprofilering) för att erhålla en gedigen
och traditionell design. Alternativet är en mer
modern design med endera slät eller perforerad
aluminiumplåt som har näst intill oändliga
valmöjligheter. Välj en av många standardperforeringar eller varför inte designa ditt eget
mönster? Vid val av perforerad plåt är det vanligt
att nedre delen av plåten lämnas operforerad för
att dölja balkongplattans kant.

Med en skivbeklädnad skapas stora möjligheter
att antingen ge fasaden en färgklick eller för att
göra balkongen mer diskret och matcha med
fasaden bättre. Det är även vanligt att denna typ
av räcke kompletteras med exempelvis siktrutor
av glas eller stående rör.

Vi erbjuder skivor i antingen högtryckslaminat,
fibercement eller komposit. Skivbeklädnaden
erhålls som standard i enfärgat utförande men
går även att få i ett mönstrat utseende beroende
på val av skiva.
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Räcken med
specialfyllning
Vi utgår ständigt från våra standardprofiler och
med produktionen vägg i vägg med marknad
och projektering så har vi många valmöjligheter
när det kommer till fyllning i räcket. Likaså när
det gäller uppbyggnaden av räckesstommen.
Montera i ett nät för ett luftigt intryck eller låt
räcket smälta in i fasaden genom att låta fasadbeklädnaden löpa vidare ut på räckesstommen.
Kombinera med flera olika fyllningar till nästintill
oändliga variationer.

Montal Fold
Ett räcke utan tät fyllning kan kompletteras
med en fällbar glaslucka för att det ska gå att
sitta vindskyddat bakom räcket utan att ändra
fasadens utseende.
Montal Fold är tillverkat av laminerat säkerhetsglas med tjockleken 6,38 mm. Glasen monteras
med aluminiumprofiler i ovan- och nederkant
där den nedre profilen är ledad för att komma
åt att putsa glasets utsida. Luckorna låses med
rattar i ovankant.
Att kombinera Montal Fold med något av våra
inglasningssystem möjliggör enklare möblering
och underhåll. Samtidigt spar det utrymme på
balkongen till skillnad om våningshöga luckor
monteras.
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Inglasningar
Att glasa in en balkong är en klok investering
som skapar en extra yta som går att använda
till mycket mer – våren kommer tidigare, hösten
senare och kvällarna blir längre och varmare.
En inglasning ger även fri utsikt och skapar en
känsla av att vara inne fast ute. Därtill bidrar det
till en behagligare miljö då inglasningen minskar
buller och damm. Er inglasning blir en tyst och
skön oas!

Montal Dual
Ytterligare fördelar med att välja något av våra
inglasningssystem är att fasadens livslängd
ökar, samt att det ger en viss energibesparing.
Alla inglasningsystem går bra att kombinera
med våra balkongräcken, antingen i form av
fönster ovan räckesbeklädnaden eller av typen
fullhöga dörrar som placeras innanför räckesbeklädnaden. Våra inglasningssystem kan även
anpassas till uterum.

Montal Dual är vårt skjutbara inglasningssystem
med ram runt glasen som är speciellt anpassat
till balkonger. Inglasningssystemet är utformat
med ”ram-i-ram” där den inre luckan kan öppnas
upp inåt balkongen för att enklare komma åt att
putsa glasets utsida.
Luckorna glider lätt i sidled på rälsprofiler i ovanoch nederkant. Systemet kan fås i allt från en
fast lucka upp till åtta skjutbara luckor på rälsprofiler med 2, 3 eller 4 spår. Montal Dual är
tillverkat av 4 mm tjockt härdat säkerhetsglas.
Inglasningen låses med enkla snäpplås i varje
ände men låsbart alternativ med nyckel finns
som tillval.

Montal Sky

Montal Original

Detta är vår profillösa skjut-vik inglasning utan
vertikala profiler mellan glasen. Inglasningssystemet är lätt att öppna, stänga och underhålla.
Vid öppning och stängning så glider glasen lätt
i takets glidskena och i nederkantens styrskena.
För en luftigare balkong och smidig rengöring
av glasets båda sidor kan glasrutorna skjutas åt
sidan för att sedan vikas inåt.

Montal Original är vårt traditionella inglasningssystem som passar lika bra till terrassen som till
balkongen.

Systemet är utrustat med två vädringslägen vid
varje öppningsglas, som i sin tur möjliggör en
enkel vädring genom ökad luftgenomströmning
inuti inglasningen.
Montal Sky är tillverkat av härdat säkerhetsglas
i 6 mm, 8 mm eller 10 mm tjocklek. Glasen
har alltid slipade fria kanter och mellan glasen
finns transparenta PVC-lister att montera vid
behov. Profiler samt glid- och styrmekanik är
tillverkade av väderbeständigt material. Låssystemet är barnsäkert och som tillval är
det är möjligt att välja andra låsbara alternativ
med nyckellås och trycke.
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Luckorna glider i sidled på rälsprofiler i ovan och
nederkant och med upp till 4 spår i rälsen kan
det vara allt från en fast lucka och upp till åtta
skjutbara luckor. Välj mellan en rad olika glastyper som till exempel 5 mm klarglas, 5 mm
härdat säkerhetsglas, 5 mm mörktonat glas eller
6,38 mm frostat glas.
Inglasningen låses med enkla snäpplås i varje
ände. Låsbart alternativ med nyckel finns som
tillval.
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Skärmtak
Vissa fastigheter saknar ibland takkonstruktion
ovanför balkonger, terrasser eller uteplatser. Vår
lösning till detta består av ett flertal varianter på
skärmtak som i sin tur delas in i två kategorier:
– Skärmtak utan anpassning för inglasning
– Skärmtak med horisontell bärlina som är
anpassade för inglasning
De beklädnadstyper som finns för skärmtaken
är olika varianter av profilerad plåt, kanalplast
eller glas. Alla våra skärmtak består av svetsade
aluminiumkonstruktioner och profilerna erbjuds
som standard i obehandlat utförande, alternativt
pulverlackerad i valfri RAL standardkulör.

Skärmvägg
Standard
Denna skärmvägg av standardtyp består av en
robust aluminiumprofil med fyllning. Vanligtvis
används frostat glas med det går även att få
specialglas i exempelvis färgad Vanceva® folie
eller screentryckt/digitalprintad folie (med eller
utan mönster). Samtliga glas som används är
alltid av typen laminerade säkerhetsglas.
Det går dessutom att få plåtbeklädda fyllningar
i antingen ett modernt utseende med slät eller
perforerad aluminiumplåt eller klassiskt med
profilerad stål- eller aluminiumplåt (sinus- eller
trapetsprofilering). Vi kan även fylla skärmarna
med skivor av högtryckslaminat, komposit eller
fibercement.

Skärmvägg E30
Vid inglasning av dubbelbalkonger krävs det
att den mellanliggande väggen uppfyller minst
brandteknisk klass E30. Vi erbjuder en skärmvägg med stålplåtsbeklädda sandwichpaneler
fyllda med mineralull. Panelerna staplas ovanpå
varandra och ansluts med plåtar mot golv, tak
samt fasad.
Med sin diskreta trapetsprofilering så passar
sandwichelementen till de flesta fasadtyperna.
Våra skärmväggar i E30-klass kan erhållas i en
rad olika standardkulörer – fråga oss om vilka
kulörer som finns tillgängliga för tillfället.
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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

Henningsons Tryckeri, 2022

