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Innehållsförteckning och översikt

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Innehåll översikt
sid 2

Balkongräcken

Gallerpinnsräcke 
standard sid 3

Gallerpinnsräcke 
underkant hand-

ledare sid 4

Gallerpinnsräcke 
smideslik sid 5

Perforäcke
 sid 6

Sinusräcke
sid 7

Glasräcke  invändig 
beklädnad sid 8

Ramlösa 
vikluckor sid 10

Balkonginglasningar

Ramlösa 
vikdörrar sid 11

sid 12 sid 13

Tillbehör Om Windoor

På alla balkongräcken är handledarens hörn gerade. Antal och placering av stolpar enligt Windoors 
standard, infästning av stolphållare i balkongplattans framkant ingåt. Aluminiumprofilerna är pulver-
lackerade i en kulör enl RAL och popnit kommer då i samma färg.

I

Glasräcke utvändig 
beklädnad sid 9

T w

%3Ciframe%20width%3D%22640%22%20height%3D%22360%22%20src%3D%22http://www.youtube.com/embed/wnNXcD2aRZs%3Ffeature%3Dplayer_detailpage%22%20frameborder%3D%220%22%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E


Balkongräcken

Gallerpinnsräcke standard

Gallerpinnar: 20 x 20 mm
C/C:   max 120 mm
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Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Balkongräcken

Gallerpinnsräcke upp till underkant handledare

Gallerpinnar: 20 x 20 mm
C/C:   max 120 mm

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Balkongräcken

Gallerpinnsräcken smideslik

Gallerpinnar: 10 x 30 mm
C/C:   max 110 mm

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Se video klicka på räcket
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http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DwnNXcD2aRZs


Balkongräcken

Perforäcke, lackerad plåt med standarmönster

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10

2 mm perforerad aluminiumplåt, med standardmönster. 
Plåten utförs pulverlackerad på bägge sidor i kulör lika profiler. 
Maxhöjd plåt 1250 mm. Minimum avstånd mellan hål 4 mm.
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Balkongräcken

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10

Sinusräcke stuccerad plåt med standardkulör

Stuccerad aluminiumplåt i stående profil sinus 10/35, utsida 
PVF-2 lackerad i någon av våra standardkulörer, insida vit.
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Balkongräcken

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10

Glasräcke invändig beklädnad
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a    Glasräcke, klarglas monteras 
      på insida av räcke med sikt-
      öppning mellan beklädnad 
      och handledare.

b   Glasräcke, klarglas 
     monteras på insida av   
     räcke upp till handledare.

c    Glasräcke, som a ovan  
      men med opalglas 

d    Glasräcke, som b ovan 
      men med opalglas 

 a - c

 b - d a

 c
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Balkongräcken

Glasräcke med utvändig beklädnad

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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a    Glasräcke, opalglas monteras på utsida av räcke med siktöppning
      mellan beklädnad och handledare.

b    Glasräcke som ovan men med screentryckt glas (opal nederkant). 

a

b
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Balkonginglasningar

Balkonginglasning ramlösa vikluckor

Inglasningen placeras på insidan av räcket ovan en invändig 
beklädnad, som monteras innnaför nuvarande räcke. Luckorna 
viks in och kan rengöras på ett bekvämt och säkert sätt. 
Dubbellagrade vagnar och hjul med rostfria kullager.

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Balkonginglasningar

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10

Balkonginglasning ramlösa vikdörrar

Inglasningen placeras innanför räcket mellan betongplattorna. 
Dörrar viks inåt och rengörs på ett bekvämt och säkert sätt. 
Dubbellagrade vagnar och hjul med rostfria kullager. 
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Tillbehör

Vid frågor kontakta:
Lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10
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Plattavtäckning 
framkant platta

Dekorrör runt 25 mm (3st)

Handledare nr 3 (rund)

Skiljevägg

Dekorrör 15 x 30 mm (3st)
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Om Windoor 

Windoor är en del av WinGroup som säljer och installerar 
marknadens bredaste sortiment inom glas och aluminium i de

flesta länder i norra och västra Europa. Gruppen har ca 300 anställda 
och en omsättnng på knappt 500 MSEK.

WinGroups produkter levereras med hög grad av prefabricering från 
vår moderna anläggning strax öster om Istanbul i Turkiet

WinGroups verksamhet i Norden drivs genom Windoorbolagen, 
med kontor och utställning i Skellefteå, Stockholm, Tranås, 

Malmö, Sandefjord och Roskilde.

Windoor är aktivt på den nordiska marknaden sedan början av 80-talet
Genom ett nätverk av ca 50 återförsäljare servar Windoor även mindre

kunder samt erbjuder snabb service till alla kunder runt om i Norden.

WinGroups och Windoors kunderbjudande bygger på: 

Kvalitet, Flexibilitet och Lokal närvaro

Windoor kontor:
Stockholm, Vretensborgsvägen 19, 126 30 Hägersten
Malmö, Höjdrodergatan 25,  212 39 Malmö
Tranås, Ridhusgatan 2, 573 24 Tranås
Skellefteå, Nygatan 33 D, 931 32 Skellefteå

                                    www.windoor.se
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Vid frågor kontakta:

Affärsområdeschef
lars.manfredsson@windoor.se

mobil 0708 - 63 80 10

Från två ledande aktörer inom balkonger 
och inglasningar får du en mängd fördelar.

Helhetslösningar där vi kan ta hela ansvaret

Många års erfarenhet av olika lösningar

Hög leveranssäkerhet genom hela projektet

Hög kvalitet i både produkter och samarbete

Lokal närvaro

Brett sortiment som passar alla behov

Vi ger dig  
många fördelar

RK Teknik i Gusum AB
Tele 0123-21020

info@rkteknik.se
www.rkteknik.se

Windoor Sverige AB 
Tel.: 0140-680 00  

info@windoor.se  
www.windoor.se
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