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GLASKLART
ClickitUp® glasräcke har utvecklats med ambitionen att kombinera design, kvalitet, säkerhet och funktion. Glasräckets stilrena 

siluett är sprungen ur kombinationen glas, aluminium och limningstekniken structural glazing – vilket innebär att glaset limmas  

direkt på aluminiumprofilerna. Denna kombination skapar glasräckets minimalistiska uttryck med glasets transparens i fokus. 

ClickitUp® – levererar en nästintill glasklar utsikt!

SVENSKT & HÅLLBART
Vi är ett svenskt bolag med egen fabrik i Halmstad där all vår tillverkning och utveckling sker. Detta garanterar att du får ett 

glasräcke av högsta kvalite som är tillverkat av vår egen välutbildade personal. Vi arbetar i modernt utrustade lokaler och med 

en arbetsmiljö av högsta klass. Här producerar vi hållbara produkter i fullt återvinningsbara material med hänsyn tagen till våra 

naturresurser. Vi tar ansvar för miljön och människan.

KVALITET & SÄKERHET
Som ett framåtsträvande företag är kvalitet och säkerhet ständigt i fokus hos oss. Vi har flera olika produktgrupper som ställer 

höga krav på oss som leverantör. Krav som vi ser som självklara att förhålla oss till och leva upp till. För att klara detta krävs  

tester och veri�eringar av produkterna. Vilka lagkrav och tester som krävs beror på vilka produkter som säljs och var produkterna 

monteras. I faktarutorna intill respektive produkt hittar Ni vilka tester och certi�eringar som är genomförda. Då lagar och regler 

skiljer sig åt i olika länder finns mer info på vår hemsida www.clickitup.com

 Ett premium glasräcke med fokus på design, kvalitet, säkerhet och funktion







Ett glasräcke - flera varianter!

För att kunna nyttja er uteplats så mycket som möjligt har vi utvecklat fem olika varianter av glasräcken. Som skydd för vinden 

och med bibehållen utsikt finns vårt höj- och sänkbara glasräcke ClickitUp® och ClickitUp®Balcony. I samma eleganta och 

stilrena design har vi även ett fast glasräcke, CiU®Fixed och CiU®Fixed Balcony, som man med fördel kan kombinera med 

det höj- och sänkbara glasräcket. Båda kommer att passa perfekt för din altan eller balkong. Har ni redan har ett räcke men  

önskar eftermontera ett vindskydd �nns ClickitUp®Inside. För mer information om de olika alternativen läs vidare i broschyren 

eller gå in på vår hemsida, www.clickitup.com  

 

För er som driver resturang och vill erbjuda era kunder en väderskyddad miljö så är ClickitUp® ett populärt alternativ. Era gäster  

skyddas från väder och vind och inglasningen gör uteserveringen till en behagligare plats att vistas på - både längre tid på  

dygnet och längre tid på året.  

ClickitUp® är mönsterskyddad av ErgoSafe AB. 
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014
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Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd

Ytbehandling

Drivning

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge. 

Maxmått 1800 mm.

Systemet har en semi-automatisk gas�äderteknik som balanserar den rörliga delen.

ClickitUp®

Glas fast del/rörlig del Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm.

Tillverkningsmetod Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Räcket får ej monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.

Glasräcke med dörrfunktion
ClickitUp®Door finns med breddmått 
1000 mm eller 1100 mm

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.





 

 

 

 Säkerhet Räcket får ej monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.

Höjd glasräcke

Bredd

Ytbehandling

1100 mm.

Maxmått 1800 mm.

CiU®Fixed

Glas Härdat glas 8 mm.

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.Tillverkningsmetod





 

 

 

 

ClickitUp®Balcony

Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd

Ytbehandling

Drivning

Glas fast del/rörlig del 

Tillverkningsmetod 

Säkerhet

Systemet har en semi-automatisk gas�äderteknik som balanserar den rörliga delen.

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Får monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.

Härdat laminerat glas 8,76 mm i fast del / Härdat glas 6 mm i rörlig del. 

Max 1500 mm.

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge. 

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.





 

 

 

 Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

CiU®Balcony Fixed 

Höjd glasräcke

Bredd

Ytbehandling

Glas 

Tillverkningsmetod 

Säkerhet

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Testad enligt EN 12600:2002 tungstöt. Får monteras där 2 meters utfallsrisk föreligger.

Härdat laminerat glas 8,76 mm.

Max 1500 mm.

1100 mm.





 

 

 

 

Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd

Ytbehandling

Drivning

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge.

Maxmått 1500 mm.

Systemet har en semi-automatisk gas�äderteknik som balanserar den rörliga delen.

ClickitUp®Inside 400/1100

Glas fast del/rörlig del Härdat glas 8 mm/ Härdat glas 6 mm.

Tillverkningsmetod Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/EG. Får endast kombineras med räcke som är godkänt där utfallsrisk föreligger.

Som standard naturanodiserad. Som tillval mot kostnadstillägg svartanodiserad alternativt pulverlackad i RAL kulör.

ClickitUp®Inside, finns i två utförande. Det är det 
fasta nedre glaset som skiljer varianterna åt. 
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