


”ClickitUp® är mer än ett glasräcke. 
  I upphöjt läge fungerar ClickitUp® 

  som ett vindskydd.”

ClickitUp® har en design och konstruktion som är en nyhet på marknaden och produkten är mönsterskyddad av ErgoSafe AB. 
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014

by



ET T HÖJ OCH SÄNKBART GLASRÄCKE SOM GER EN NÄST INTILL GLASKLAR VY
ClickitUp® är mer än ett glasräcke. När vinden ligger på frigör man glasräckets rörliga del med hjälp av ett handgrepp. I sitt 
upphöjda läge fungerar räcket som ett väder- och vindskydd. 

ClickitUp® skyddar restaurangens gäster från väder och vind och gör uteserveringen till en behagligare plats att vistas på. 
Både längre tid på dygnet och längre tid på året. För hemmafantasten skapar glasräckets höj- och sänkbara funktion möjlighet 
för en längre och behagligare utomhussäsong tillsammans med nära och kära. 

ClickitUp® finns för markplan(ClickitUp®Standard), för balkong/terrass (ClickitUp®Balkong) och som placering innanför 
befi ntligt räcke (ClickitUp®Insida). ClickitUp®Standard och ClickitUp®Balkong fi nns att få som fast glasräcke.

För mer info om det höj- och sänkbara glasräcket gå in på www.clickitup.se







 

 

 

 

 
Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd, rak sektion

Ytbehandling

Drivning

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjtläge. Går att beställas som glasräcke, höjd 1100 mm. 

Maxmått 1800 mm

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®Standard 

Bredd, hörn sektion Skarpt hörn, mått 500 mm + 500 mm eller förskjutet hörn. För andra hörnlösningar kontakta säljare.

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

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

Tillverkningsmetod UV-limning för att skapa 90 graders vinkel av glas. Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Säkerhet CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/ec. Räcket får ej monteras där det finns utfallsrisk.

Höj och sänkbart glasräcke med dörrfunktion. 
ClickitUp®Dörr finns med maxmått 1200 mm. 



 

 

 

TOPPLOCK OCH MARKFÄSTEN, dubbla och/eller enkla medföljer 
sektionerna vid leverans.T.h. illusteras Förskjutet hörn.



 

 

 

 

 

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®Balkong

Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd, rak sektion

Ytbehandling

Drivning

Hörn

Glas fast del/rörlig del 

Tillverkningsmetod 

Säkerhet

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.

Structural glazing används för att montera glas på aluminumstolpar.

Testad enligt EN 12600:2002. CE-märkt enligt maskindirektivet 2006/42/ec

Härdat laminerat glas 9,52 mm i fast del / Härdat glas 6 mm i rörlig del. 

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

Max 1500 mm (beroende på rådande vindlaster)

Förskjutet hörn (se ClickitUp®Standard). För alternativ hörnlösning kontakta säljare.

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge.Går att beställas som glasräcke, höjd 1100 mm. 





 

 

 

 

 
Höjd nedsänkt/upphöjt

Bredd, rak sektion

Ytbehandling

Drivning

1100 mm fast nedre parti / 1900 mm i upphöjt läge

Maxmått 1500 mm, måttanpassas

Systemet har en semi-automatisk gasfjäderteknik som balanserar den rörliga delen.

Höj och sänkbart glasräcke - ClickitUp®Insida

Bredd, hörn sektion Förskjutet hörn (se ClickitUp®Standard). 

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/ec.Får endast kombineras med räcke som är godkänt där utfallsrisk förekommer.. 

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

ClickitUp®Insida, finns i två utförande. Det är det fasta nedre glaset som skiljer varianterna 
åt.T.v. är det fasta glaset 400 mm och t.h. är glaset, likt ClickitUp®Standard, 1100 mm. 
Vilken variant som är lämplig beror på vilket befintligt räcke som redan finns.
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