Din kompletta räckes- och
Montal
Original Uterum
inglasningsleverantör
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Ett gediget Dalaföretag!
Montal AB har rötter från så långt tillbaka i tiden som 1896, då
koncernen Gränges Aluminium grundades. Sedan 1960 har vi
tillverkat aluminiumprodukter anpassade för både den svenska
och den norska marknaden. Våra produkter utvecklas kontinuerligt och omfattar idag flertalet kundanpassade lösningar
för många användningsområden och miljöer, såväl inom- som
utomhus. Produkterna tillverkas som färdiga komponenter för
snabb, säker och enkel montering på plats.

Med hjärtat i Dalarna
Idag är vår verksamhet placerad i Borlänge, Bergen och Fredrikstad. Vi har dessutom samarbetsparterners och återförsäljare
i stora delar av Skandinavien. Men vårt hjärta och vår själ finns
i Dalarna, där all tillverkning sker. Vi kan erbjuda allt från enkla
materialleveranser till att ta oss an större entreprenader.

AB Klaes Jansson Rörvägen 50, 136 50 Jordbro Tel: 08-504 100 90 www.klaesjansson.se
AB Martin G Anderson Box 1736, 701 17 Örebro Tel: 019-100220 www.marting.se
RB Glas & Plast AB Brodalsvägen 13C, 433 38 Partille Tel: 031-26 90 30 www.rbglasplast.se

En kvalitetssäkrad produktionsprocess
Våra aluminiumprodukter tillverkas i vår fabrik i Borlänge, i direkt anslutning till försäljning och
projektledning. Det innebär att vi kan ha ett nära samarbete internt genom alla led, från beställning till färdig produkt. Vår långa tekniska erfarenhet präglar hela produktionsledet och med
kontinuerliga kontroller kan vi kvalitetssäkra produkterna, som uppfyller både krav på säkerhet
och estetik.
Vinnarna med vår tajta organisation är våra kunder, som vi kan erbjuda specifika lösningar
anpassade efter de behov som finns. Vi på Montal har en nära dialog med våra kunder och
vi kommer gärna in ett projekt så tidigt som möjligt. Då kan vi bidra med vår erfarenhet och
kompetens, i strävan efter den optimala lösningen.

FSG

Forserum

Safety Glass

En glaspartner att lita på

Det började med en stor
ambition och Enkla firman
Drivs du också av tanken att förvekliga en idé,
har vi paketlösningarna som hjälper dig framåt.
Det ska vara enkelt att driva eget. Välkommen in till
något av våra kontor, ring oss på
0771-62 53 53 eller läs mer på
seb.se/enklafirman.

Många år i branschen har
resulterat i ett stort antal
genomförda projekt. Här är
några som vi är lite extra
stolta över!

Kv Fullriggaren, Karlstad
På bryggudden i Karlstad växer en ny stadsdel
fram och på Kv Fullriggaren finns det totalt 204
nybyggda lägenheter på sju våningar. Här har
vår samarbetspartner J. Hultins aluminiumservice AB utfört ett projekt med produkter som
tillverkats av oss på Montal, bland annat har
vi levererat 2,7 km räcken, skiljeskärmar och
olika inglasningssystem.

VI TILLVERKAR VINTERTRÄDGÅRDAR I SCHUCOS PROFILSYSTEM
INGLASNINGAR
SKJUTDÖRRAR
FÖNSTER
FASADER
GLASTAK
VIKDÖRRAR
ENTREPARTIER

Aluminiumservice AB
Almars Färjeväg 301, 655 91 Karlstad
054-850 228 • info@aluserv.se • www.aluserv.se

Balkongräcken
Våra balkongräcken kan fås i en rad olika utföranden.
Flera av detaljerna på våra räcken kan anpassas utifrån våra kunders behov och önskemål, välj mellan
en rad olika handledartyper, infästningstyper och
räckesbeklädnader. Montals produktutbud täcker
in allt inom räcken och inglasningar. Vi är den enda
partnern du behöver! Se exempel på de vanligaste
typerna.

Plåträcken
Våra plåträcken erbjuds med olika typer av plåtbeklädnader, antingen i det mer klassiska utseendet
med profilerad stål- eller aluminiumplåt (sinus- eller
trapetsprofilering) eller i det mer moderna med slät
eller perforerad aluminiumplåt.

Pinnräcken
Ett lättskött och underhållsfritt räcke med
stående, rektangulära rör. Kundens önskemål
styr om pinnarna täcker balkongplattans kant
eller slutar i höjd med plattans överkant.

Glasräcken
En räckestyp där valmöjlighet och utformning är
nästintill oändliga – låt fantasin flöda! I sortimentet
erbjuder vi en rad olika typer av glasräcken där det
går att välja om beklädnaden ska sitta på insidan
eller utsidan av räckesståndarna.

Skärmväggar
Skärmväggar används framför allt som avdelare mellan
balkonger/uteplatser. Skärmväggarna ger en tydlig markering av var balkongen/uteplatsen slutar, samtidigt som
de skyddar från insyn. Ett annat användningsområde är
som en så kallad ljudskärm eller vindskydd där minskning
av omkringliggande buller eller vind krävs.

Skärmvägg Standard
Vår skärmvägg av standardtyp består av en
robust aluminiumprofil med fyllning. Den vanligaste typen är med frostat glas men det går även att
välja specialglas, olika typer av plåtbeklädnader,
högtryckslaminatskivor, fibercementskivor eller
kompositskivor.

Skärmvägg E30
Vid inglasning av dubbelbalkonger krävs att mellanliggande vägg uppfyller minst brandteknisk klass
E30. Vi erbjuder därför en skärmvägg av typ stålplåtsbeklädda sandwichpaneler med fyllning av mineralull.

Skärmtak
På vissa fastigheter saknas ibland en takkonstruktion ovanför
balkonger, terrasser eller uteplatser. Vi erbjuder flertalet olika
varianter på skärmtak där de kan delas in i två huvudkategorier:
•

Enkla skärmtak utan anpassning för inglasning.

•

Med horisontell bärlina anpassade för inglasning.

Inglasningar
Att glasa in en balkong är en klok investering som skapar en
extra yta som går att använda mycket mer – våren kommer
tidigare, hösten senare och kvällarna blir både längre och varmare. En inglasning ger även fri utsikt och skapar en känsla av
att vara inne fast ute.
Ytterligare fördelar med att välja något av våra inglasningssystem är att livslängden på fasaden ökar samt att det ger
en viss energibesparing. Alla inglasningssystem går bra att
kombinera med våra balkongräcken.
Saknar balkongräcket en tät fyllning kan det kompletteras
med en fällbar glaslucka, Montal Fold, som monteras innanför
räckesbeklädnaden. Detta möjliggör en enklare möblering
och spar samtidigt utrymme på balkongen till skillnad mot om
våningshöga luckor monteras.

Montal Original
Montal Original är vårt skjutbara inglasningssystem med ram runt glasen
som är speciellt anpassat till uterum.
Luckorna glider lätt i sidled på rälsprofiler
i ovan- och nederkant.

Montal Sky
Montal Sky är vårt profillösa skjut-viksystem utan vertikala profiler mellan
glasen. Inglasningssystemet är lätt att
öppna, stänga och underhålla.

Montal Dual
Montal Dual är vårt skjutbara inglasningssystem med
ram runt glasen som är speciellt anpassat till balkonger.
Inglasningssystemet är konstruerat med ”ram-i-ram” där
den inre luckan kan öppnas upp inåt balkongen för att på
ett enkelt sätt komma åt att putsa glasets utsida.

Skydds- och industriräcken
Montal Räcke 40 och Räcke 80 är våra standardiserade skyddsräcken
anpassade för många olika applikationer och användningsområden.
Räckena lagerförs som standardkomponenter som byggs ihop till ett
komplett räcke ute på arbetsplatsen. Genom enkla lösningar och smarta komponenter blir detta räcke mycket lättmonterat!

Trappor, lejdare och plattformar
Våra trappor, lejdare och plattformar av aluminium är avsedda för bland
annat reningsverk, industrimiljöer samt maskinkonstruktioner. Trapporna är även användbara som utrymningstrappor. Lejdare är försedda
med detaljer som medger enkel förflyttning. Trappor och lejdare har
vangstycken av aluminiumprofiler med påsvetsade eller iskruvade steg
av räfflad profil. Plattformar anpassas till varje objekts förutsättning.
Golvprofiler finns i olika utformningar.

Avvisarlister
Montal Avvisarlist av aluminium är ett effektivt väggskydd för korridorer, transportgångar, hissar med mera i fabriker, på lager, i sjukhus
och överallt där väggarna riskerar att skadas av olika transportmedel
eller städmaskiner. Montal Avvisarlist är dessutom estetiskt tilltalande
genom sin speciella utformning och med naturanodiserad yta.

Vi renoverar o gjuter om balkonger,
samt monterar balkongräcken.
Projektledare
Peter 0731-47 42 11

www.fmsbygg.se

Projektledare
Johan 073-147 42 10
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Din kompletta räckes- och
inglasningsleverantör
Vi projekterar, tillverkar och monterar:
• Räcken för balkonger, loftgångar, terrasser,
trappor m.m.
• Balkonginglasningar och inglasade uterum
• Skärmtak och skärmväggar
• Skyddsräcken för inom- och utomhusbruk
• Bommar, grindar, avvisarlister, plattformar,
trappor och gångbryggor

• 18075 • www.jssverige.se

• Specialprodukter och legotillverkning i aluminium

Montal AB • Rågåker 49, 784 93 Borlänge
0243-883 30 • info@montal.se • www.montal.se

