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De indsendte mål ved forespørgsel / bestilling skal angives helt på yderkanten af 

fundamentet / terrassen.

Den Gule linje på tegningerne er yderkant terrasse / fundament.

Der skal angives om værnet afslutter mod væg eller er fritstående.

De angiven mål skal være i Millimeter dvs. 1 m = 1000 mm.

Stolper og glas trækkes ind således at værnet passer indenfor de angiven mål

Andre forhold kan aftales ved måltagning, disse forhold er standard angivelse

Måltagning og monteringsvejledning
Crystalline Slimline - topmonteret

Fundamentens yderkant

Opmåling af fundamenter

Værnhøjde fra gulv

Scan koden for at se monterings film

på www.pro-railing.dk

Stabilt skruefast fundament er obligatorisk. 

Bundskinner og stolper monteres i stabilt 

skruefast underlag. For 

trækonstruktioner skal værnskruer igennem 

brædder og ind i bjælkelaget og det 

kræver at konstruktionen er udført rigtigt.



Crystalline Slimline topmonteret
Princip og afstand (princip for udregning af glas størrelser)

Mål til yderkant

M
å

l 
ti

l 
yd

e
rk

a
n

t

15mm – fra yderkant

62mm – bundskinnens bredde 

45mm – Centerlinje fra yderkant

Yderhjørne princip

Mål yderkant

Glas tykkelse 

11.52 – 21.52 mm 

62mm

62mm - bundskinnen 

Inderhjørne princip

Mål startpunkt til yderkant

fristående afslutning

Vægafslutning Fritstående afslutning
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Tegninger har ikke korrekt målstoksforhold

24 mm 

Profilshop Danmark ApS – www.pro-railing.dk

7
 m

m
 a

fsta
n

d
 h

jø
rn

e
p

rin
cip

7 mm afstand hjørneprincip

Glas til væg afstand 18mm

Afstand i mellem glasplader

Glas til glas afstand 10 mm
5 mm afstand fra glas til væg

45mm – Centerlinje fra yderkant

Stramt mål yderkant til væg

Afstand i mellem glasplader

Afslutning mod væg

Bemærk: Vi udregner placeringen og størrelser på glas i værnet

15mm

45mm

Centerlinje
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Der medfølger en vejledning og tegning for hver ordre. Vi har en monterings video på dette system som 
kan findes på vores hjemmeside. Man skal gennemgå forklaringer og tegninger inden påbegyndt 
montage. Man skal sikre sig at indtrækket er korrekt sat på fundamentet, i fleste tilfælde er skinnen 
trukket ind på gulv iht. de angivne yderkantsmål, for stabilitet. (CL .M + 45) = betyder centermål skinner (CL.M) er 
trukket 45mm ind på gulv fra yderkantmål

3d Tegning med yderkanstmål

Oversigt med detaljer, glas uddeling og Indtræk / offset fra yderkant

CL .M + 45 ( centerlinje flyttet) betyder centerlinjen/skruelinjen er

flyttet 45mm fra angivet yderkantsmål. Glassektioner har en bogstav fordeling og 

stemmeroverens med fordelingen på medfølgende skitse.

J1, J2 er hjørnesamling og læses som afstandsmål i mellem glaspladerne iht. centerlinje glas. 

Målene imellem glaspladerne I nedenstående tilfælde er 18 + 13/13 + 10 +5

og det betyder følgende.

Glas A begynder med 18mm afstand fra væg og afslutter ved hjørnet med 13 mm afstand fra 

inderkanten indeni skinnen. ( Se J1) Derefter starter dernæste glas 13 mm fra inderkant

skinne, derefter er der 10 mm mellem 2 lige glasplader osv. Indtil værnet er færdigsamlet.

Afstand i mellem glasplader kan reguleres indenfor tolerancer og luft i mellem glaspladerne.

Bemærk: Glasset må ikke støde ind i hinanden ved montering, det vil skade glasset.

Væg

CL .M + 45mm

Hjørnesamling - glasafstand – Konstruktioner 

med mange hjørner vil altid have en særskilt 

markering for hvert hjørne.
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Væg StartMellemHjørne

62 mm

A B C

13mm

Undgå at montere 

bundprofiler og stolpefødder 

direkte på tagpap, sørg for 

stabilt fast underlag. 



Slimline glasgælænder system - 1.0 kN, testet og godkendt med sikkerhedsbelastning

1.84kN IFT Rosenheim 2018.

Stabilt fundament er obligatorisk for montage af indspændt glasgelænder.

Beton og stål fundament er velegnet til montering, træfundament skal tjekkes om det 

opfylder kravene for Indspændt glasværn. Bygherre er ansvarlig for bjælkestatik, dimensionering

af underlag og montering direkte på tagpap.

U- understøtte 2-3 stk pr plade
Iht. glas størrelse

Man skal læse tegninger og forklaringer inden påbegyndt installation.
Der medfølger vejledninger og tegninger til hver ordre med yderkantsmål, opdeling og 
glasstørrelser.
Tolerancer på alle mål er +/- 3mm, For monteringsvideon scan koden på sidste side.
Slimline gelændersystemet samles iht. nedenstående.

V- Kiler 4-6 stk pr plade
Iht. glas størrelse

Flad mellemklods 1 stk. pr glasplade samling imellem 
glassene
(som min) Monteres altid med en kile for modtryk

Bemærk farve på plastbøsninger kan variere

Beton Fundament Træ Fundament Stål Fundament
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Monterings film  findes på hjemmesiden 

www.pro-railing.dk/download.html

Monterings film  findes på hjemmesiden 

www.pro-railing.dk/download.html

Bundskinner levers på mål iht. vores princip. Vi tilpasser 

bundprofiler og glas ift. de angivne mål efter vores princip, hvis 

andet ikke er aftalt.

Afdækningslister der nemt kan afkortes på stedet med gering 

sav eller nedstreger leveres i overmål for tilpasning på stedet.

Max længde på skinner og profiler er 3000 mm, sider over 3m 

samles.   

Til alle vore ordre medfølger der skruer tilpasset for brug i det 

angivne fundament, beton, stål eller træ. 

Ved anden type af materiale i underlaget eller u-forventede 

udfordringer med underlag  der produktet skal fæstes, 

anbefaler vi  man tager kontakt med sit lokale byggemarked.

Placer skinne, forbor huller og fastgør.

Sørg for at skinne sider I vatter 
Indsæt understøttende plastklodser.

Sørg for alle sidder korrekt iht glas

Monter mellem klodser og gummi 

i skinnen og derafter glasplader

Monter plastkiler iht. side 4

Stram kilerne med let slag (gummihammer)

Monter afslutnings gummi,

eventuel topliste og endekappe

Scan koden for at se monterings

videoen.


