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För bostad och offentlig miljö



Räcken – färdigsvetsade sektioner 
vinner över plockepinn… Alltid. 
Standardlösningar för räcken kan vara bra eller bättre. Vår är 
bättre. Priseffektiv, flexibel och levererade i färdigsvetsade 
sektioner. Oavsett om du beställer ett räcke till en balkong, 
loftgång eller trapphus med betongtrappor vet vi att ditt  
räcke monteras snabbt på plats och att den totala kostnaden 
blir lägre. 

Räcken kan förändra hela utseendet på fasaden, påverka din budget och 
hur omtyckt du kommer att bli hos din montör. Välj därför ett räcke som är 
projektproducerat, ett riktigt hantverk, som levereras i sektioner för snabb 
montering. Du kan enkelt justera standardlösningar för att hålla nere priset. Vi löser 
dina funderingar angående barnsäkra lösningar, sido- eller toppmonterat räcke och 
anpassar infästningspunkter, ledstänger och lämplig design. Och ja, du kan få ditt 
räcke inte bara i varmförzinkat stål utan även pulverlackerat i valfri kulör med fem års 
garanti mot färgsläpp. 

Kontakten håller takten
20 eller 6000 meter räcke - du får en kontaktperson. Samma kontakt. Alltid. Din 
personliga rådgivare har teknisk kunskap och håller takten genom att aldrig släppa 
fokus på ditt projekt. Tillsammans hittar vi en lösning som passar ditt projekt, din 
budget och tidsplan. 
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Barnsäkert räcke av typen 
ABC Solutions Modern S. 
Varmförzinkad och pulverlackerad. 
Räckestypen användes både 
till balkonger, loftgångar samt 
trappor i projektet som ligger på 
Svanvägen i Katrineholm

Balkong och lofträcken till 

flerbostadshus.



Enkel fotbricka för montage på underlaget. Valet för dig som vill maximera utrymmet.

Toppinfästning Sidoinfästning

Modern S

Sen starten 2007 är detta fortsatt vårt mest sålda räcke. Barnsäkert och likt 
de flesta räckeslösningar även kan matchas med vårt sortiment av räcken till 
trappor. Ledstången i toppen levereras som standard av ett runt rör med dim. 
ø42 mm, men kan bytas ut mot plattstål eller annat material.

STANDARDLÖSNING RÄCKE
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Fotbricka och undre stål längst underlaget. Lösning som täcker hela bjälklagskanten.

Toppinfästning Sidoinfästning

Holmen

Enkel och priseffektiv lösning på barnsäkert pinnräcke. Ståndare samt över-/
underliggare av plattstål för att kunna ta laster enligt krav. Räckesfyllnad av 
ø12 mm rundstång med c/c avstånd 100 mm - ger en god genomsikt.

STANDARDLÖSNING RÄCKE

Räcken / 7

Visste du?
Att ABC Solutions största 
enskilda räckesprojekt 
levererades till Kanikenäs-
holmen i Karlstad, 2017. 

Projektet innehöll 6000 
meter räcke varav mesta-
dels av denna typ. Därav 
blev lösningen en standard 
och fick sitt namn.



Vågen, likt alla våra räckestyper kan produceras i 
radie där det önskas.

Lösning som täcker hela bjälklagskanten och 
maximerar utrymmet på balkong eller loftgång.

Räcke i radie Sidoinfästning

Vågen

Är du ute efter ett grövre räcke av plattstål? Då är vår lösning ”Vågen” det du 
letar efter. Robust räcke som även går utmärkt att leverera i sektioner i radie. 
Bilden till vänster är från projekt i Halmstad där vi levererade närmare 1000 
meter av denna lösning.

STANDARDLÖSNING RÄCKE
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Räckesfyllnad av sträckmetall.  
Standardlösning är en stående  
maska 5023x28x2,0 mm.

Varia X

Räckesfamiljen Varia

Barnsäker räckeslösning i många varianter. Varia kommer som en smidig 
standardlösning och tre olika räckesfyll. För din enkelhet har vi standardiserat 
materialet även för detta enligt BBRs föreskrifter samt mest möjliga 
priseffektiva produktion. Men du kan självklart göra justeringar för att  
anpassa till just ditt projekt.

STANDARDLÖSNING RÄCKE
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Fyllnad av svetsat galler 30x30x3 mm. 
Kan även levereras som flätat eller 
krenelerat.

Varia T

Räckesfyllnad av 2 mm. perforerad 
plåt. ø10, 14 mm. fyrkantsdelning 
c/c 15 mm.

Varia P



Vår syn på räcken. 
Flexibelt och prisvärt.
Att konstruera och leverera detaljrika varmförzinkade 
standardräcken är verkligen vår grej. Vi har nämligen bestämt 
oss för att leverera marknadens mest kvalitativa, prisvärda och 
lättmonterade räcken för bostäder, industri och kontor. 
Men...

... vi vet även att räckets utformning kan förändra hela din fasads uttryck. Ibland 
behövs något speciellt. Något unikt.

Det kan oftast räcka ett byta ut en stålprofil eller en räckesfyllnad. Att enkelt justera 
en befintlig standardlösningar. Ett fyrkantstål mot ett plattstål. Lackera eller lägga 
till en ledstång i Mahogny. 

Specialräcken.
Men när det inte räcker till. Kanske är det här vi drar gränsen från att stålräcke by-
ter namn till smidesräcke? När det inte bara krävs en duktig konstruktör. Utan när 
svetsaren blir hantverkare. Det är INTE här vi ger upp. Det är här vår produktion går 
tillbaka till sina rötter då det bara var en liten smidesverkstad. 

Då får du det du önskar. Och tillsammans kan vi låta ditt räckesprojekt glänsa.
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Det gamla Dahlenshuset i Arvika 
brand ner efter en nyårsraket 
fattat eld. För att bevara torgets 
känsla, byggdes ett modernt 
hus, men i gammal stil. Till detta 
behövdes ett mycket speciellt 
smidesräcke.

Nybyggd fastighet i gammal 

stil där räcket gör sitt.



Ett spännande projekt där 
arkitekten ritat in många speciella 
detaljer. Detta inte minst när det 
gäller räcken och skärmväggar. 

Projektet heter kv Sjukhuset 1 och 
ligger i Askersund, Örebro.

Balkong och lofträcken till 

vård- och omsorgsboende.



Annorlunda och kul räckeslösning 
med snedställt räckesfyllnad 
som hjälper till att göra fasaden 
levande. Varmförzinkat och 
lackerat grönt som passar perfekt 
mot ett sandfärgat tegel, gröngul 
mosaik. Elite Hotel, Karlstad.

Franska balkonger, loftgångar 

och skärmväggar.



Vi vet. Alla trappor görs inte i stål. 
Men alla trappor behöver räcke. 
Så självklart kan vi hjälpa dig även 
med detta. En trappa med räcke 
av stål och ledstång av ek eller 
aluminium. Allt efter kundens 
önskemål. Som här. DSV Logistics 
nya lokaler i Jönköping. 

Räcken till betongtrappor.



Rosfri eller syrafast stål. Ek, Ask, Björk och Bok

Rostfri ledstång Trä för interiör miljö

Ledstång

Vanligtvis levereras ledstång till både trappor och räcken i stål. Önskar du  
ett lite mer påkostat räcke så kan du tex  lägga till eller byta material. 

Tillval
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Utmärkt för ledstången som skall vara samman-
hängande i exempelvis betongtrappor.

Plattstål eller annan passande profil.

Aluminium Annan profil

Teak och Mahogny. Flera olika färgval av äkta läder.

Trä för exteriör miljö Lindad läder



Varmfözinkning är den vanligaste och bästa 
ytbehandlingen mot korrosion. Konstruk-
tionens delar doppas i smält zink (450 °C) 
Legeringen består av zink, nickel och vismut 
som tränger in överallt i stålet.

Varmförzinkat

Ytbehandling

Rätt ytbehandling förlänger livstiden på ditt räcke. Balkong- och 
loftgångsräcken för exteriör miljö är som standard varmförzinkade, för 
att klara tuffa nordiska väderförhållanden. Men det finns fler alternativ av 
ytbehandlingar beroende på användningsområde och placering.

TILLVAL
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Ditt val av kulör får räcket att sticka ut eller 
smälta in. Vi erbjuder pulverlackering i både 
RAL och NCS. Dessutom kan vi lackera på 
varmförzinkat stål, med 5 års garanti mot 
färgsläpp - för extra hållbarhet.

Lackerat

Räcken med mycket hög korrosionsklass C5. 
Syrafast stål: SS2348 SF/AISI 316L. Används 
även inom tung industri, kust-/offshore- 
områden och reningsverk med stora mängder 
luftföroreningar och höga salthalter.

Syrafast stål
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