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KRYSTALKLART 
ClickitUp® glasgelænder er udviklet med en ambition om at kombinere design, kvalitet, sikkerhed og funktionalitet i ét. 
Glasgelænderets stilrene silhouet skyldes kombinationen af glas, aluminium og limningsteknikken structural glazing, der indebærer, 
at glasset limes direkte på aluminiumsprofilerne. Denne kombination skaber glasgelænderets minimalistiske udtryk med glassets 
transparens i fokus. ClickitUp® blev lanceret i 2014 og er det originale højdejusterbare glasgelænder med frie glaskanter. 
ClickitUp® - leverer et næsten krystalklart udsyn.

SVENSK & BÆREDYGTIGT
Vi er en svensk virksomhed med egen fabrik i Halmstad, hvor al vores produktion og udvikling foregår. Det er din garanti for, at 
du får glasgelændere af højeste kvalitet, der er fremstillet af vores egne veluddannede medarbejdere. Vi arbejder i lokaler med 
moderne udstyr og et fantastisk arbejdsmiljø. Her producerer vi bæredygtige produkter i fuldt genanvendelige materialer under 
hensyntagen til vores naturressourcer. Det er vores ambition at fremstille bedre produkter på en mere effektiv måde og konstant 
have bæredygtighed med i tankerne, når vi træffer beslutninger i hverdagen.For os er bæredygtighed en kontinuerlig stræben 
efter at blive mere ressourceeffektive og foretage flere og bedre miljøvenlige valg. Vi tager ansvar for miljø og mennesker. 

KVALITET & SIKKERHED
Da vi er en ambitiøs virksomhed, har vi altid fokus på kvalitet og sikkerhed. Vi har �ere forskellige produktgrupper, der stiller høje krav til 
os som leverandør. Krav, som det er naturligt for os at forholde os til og leve op til i hverdagen. For at kunne gøre dette skal vores produkter 
testes og veri�ceres.  De juridiske krav og test, der kræves, afhænger af, hvilke produkter der sælges, og hvor produkterne skal monteres. 

Besøg www.clickitup.com for mere information om ErgoSafe og vores arbejde med bæredygtighed, kvalitet og sikkerhed.

ErgoSafes glasgelænder med varemærke ClickitUp® er mønsterbeskyttet gennem: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014. Vores mønsterbeskyttelse 
betyder, at ingen anden aktør har juridisk ret til at fremstille, sælge eller importere kopier af ErgoSafes glasgelænder inden for EU. 
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Glasgelændere til alle 
udemiljøer!
Vi vil altid levere den bedste løsning med vores glas-
gelændere til brugerens udeplads, terrasse, altan eller 
udeservering. Derfor har vi udviklet flere forskellige vari-
anter af glasgelændere.

Vores højdejusterbare glasgelændere giver læ for vinden 
uden at give afkald på udsigten. I samme elegante og 
stilrene design har vi også glasgelændere med kun ét fast 
nedre glas. 

I takt med vores produktudvikling tilbyder vi nu vari-
anter til både jordhøjde og altan baseret på original-
konstruktionen af ClickitUp®. Det, der er anderledes 
i forhold til originalen, er, at det er muligt at bestille 
faste og bevægelige dele ved senere lejligheder. Både 
CiUFlex og CiUBalconyFlex er nemme at opgradere 
med den bevægelige del, som vores højdejusterbare 
glasgelændere har.

Vi leverer vores glasgelændere i komplette sektioner, og 
vores varianter af glasgelændere er glimrende at kombinere,
hvis placering og behov kræver det.

Mere information om vores gelændere kan du finde i 
denne brochure eller på www.clickitup.com.
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Glasgelænder til jordhøjde

Hvis udemiljøet er i jordhøjde, er det varianterne ClickitUp, 
CiUFixed eller CiUFlex, der skal bruges. Det, som kendetegner
jordhøjde, er at gelænderet ikke må monteres, hvor der er 
risiko for fald.

Mange udeserveringer bruger vores højdejusterbare 
ClickitUp-glasgelændere som vejrbeskyttelse til deres 
gæster, men denne variant af glasbeskyttelse passer 
også fint derhjemme som vindbeskyttelse på altanen, 
omkring terrassen eller udepladsen.

Hvis der ikke er behov for vindbeskyttelse, har vores faste 
glasgelænder CiUFixed samme stilrene design og � nish.

Nyheden CiUFlex bestilles som et fast glasgelænder med 
mulighed for at opgradere med vindbeskyttelse. Det er 
nemt at bestille og montere den separate øvre bevægelige 
del efterfølgende.

På de følgende sider kan du finde mere information om 
vores forskellige varianter af glasgelændere i jordhøjde.
Mere indgående teknisk information og specifikationer 
for samtlige varianter af vores glasgelændere har vi samlet 
bagerst i denne brochure.
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ClickitUp

✓ Højdejusterbart glasgelænder

✓ Originalen

✓ Forlænger udesæsonen

ClickitUp er det originale højdejusterbare glasgelænder 
med frie glaskanter. Glasgelænderet har et elegant og 
stilrent design.

Med ClickitUp skaber du mulighed for en vindstille, 
hyggelig og stilren oase på altanen, udepladsen eller 
det udendørs spisemiljø. Denne variant af gelænder 
skal vælges til udemiljøer i jordhøjde, når der er behov 
for vindbeskyttelse. 

Glasgelænderet fås i følgende sektioner: lige, dør og buet 
hjørne, ClickitUpCurved. De lige sektioner kan bestilles 
i standardmål eller efter specialmål. Maks. bredde er 2000 
mm.

ClickitUpDoor er et glasgelænder med dørfunktion. 
Dør fås både som standard og special. Når den er lukket, 
har døren samme udseende som en lige sektion.
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CiUFixed

CiUFixed er vores faste glasgelænder til udemiljøer i 
jordhøjde.  CiUFixed er varianten af glasgelænder uden 
den vindbeskyttelse, som ClickitUp har. Begge varianter 
kan nemt kombineres.

Vælg denne variant af glasgelænder, når du vil have et 
gelænder med fokus på både konstruktion og design. 
Det bør tilføjes, at denne variant af glasgelænder er nem 
at montere.

CiUFixed fås som lige sektion, dør og med buet hjørne, 
ClickFixedCurved

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter 
specialmål. Maks. bredde er 2000 mm. CiUFixedDoor er 
et glasgelænder med dørfunktion. Dør fås  i breddemål 
1000 mm og 1100 mm. Når den er lukket, har døren sam-
me udseende som en lige sektion. 

✓ Elegant udseende

✓ Kan kombineres med ClickitUp  

✓ Nem at montere
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CiUFlex

CiUFlex er et nyt produkt på markedet. Glasgelænderet
er forberedt, så sektionen kan opgraderes med et øvre 
bevægeligt glas. Produktet CiUFlex er tiltænkt udemiljøer 
i jordhøjde. 

Konstruktionen gør det muligt at tilføje faste og bevægelige 
dele på et senere tidspunkt. Det er nemt at montere delen, 
som efterfølgende giver CiUFlex samme udførelse og 
udseende som ClickitUp. 
CiUFlex fås som lige sektion og som dør. De lige sektioner 
kan bestilles i standardmål eller i specialmål. Maks. bredde 
er 2000 mm.

ClickitUpDoor kan også bestilles som Flex.

Patent pending 20158013.1.

✓ Let at opgradere

✓ Innovativ konstruktion

✓ Flot og stilrent design
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Hvis der er risiko for fald ved udemiljøet, har vi glasgelæn-
dere med altanglas. Vores varianter af glasgelændere til 
altaner er testet og godkendt i henhold til gældende 
branchestandarder. Varianterne opfylder de strengeste 
testkrav på markedet, uden at gå på kompromis med 
designet. Vores glasgelændere til altanen giver dig design 
og sikkerhed i ét. 

ClickitUpBalcony til terrassen giver et krystalklart udsyn, 
samtidig med at glasgelænderets øvre bevægelige del 
beskytter mod vinden. Gelænderet kan kombineres med 
vores faste glasgelænder CiUBalconyFixed, der har samme
elegante og stilrene design som vores højdejusterbare 
variant.

Nyheden blandt vores varianter af glasgelændere til 
altaner er CiUBalconyFlex. Dette faste glasgelænder 
kan opgraderes efterfølgende med en øvre bevægelig 
del. På de kommende sider præsenterer vi vores forskellige 
balcony-varianter. Mere indgående teknisk information og 
speci� kationer for samtlige varianter af vores glasgelændere 
har vi samlet bagerst i denne brochure.

Glasgelænder til altanen
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ClickitUpBalcony

Med ClickitUpBalcony skaber du mulighed for en 
vindstille oase på altanen eller terrassen, samtidigt med 
at glasgelænderet giver en smukt og stilren facade. 
Passer godt til tagterrassen.

Vores højdejusterbare glasgelændere til terrasser og 
altaner er tilpasset til montering, hvor der er risiko for 
fald. 

ClickitUpBalcony fås som lige sektion og med buet hjørne,
ClickitUpBalconyCurved.

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter
specialmål. Maks. breddemål er 1800 mm.

Vi leverer vores glasgelændere i komplette sektioner, 
og vores varianter af glasgelændere er glimrende at 
kombinere, hvis placering og behov kræver det.

✓ Højdejusterbar funktion

✓ Sikkert produkt

✓ Funktionalitet og design i ét
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CiUBalconyFixed

CiUBalconyFixed er vores faste glasgelænder til terrasser 
og altaner, som er tilpasset til montering, hvor der er risiko 
for fald. 

Denne variant af glasgelænder kan perfekt kombineres 
med ClickitUpBalcony eller med vores andre varianter af 
glasgelænder. 

CiUBalconyFixed er et stilfuldt premium glasgelænder 
med samme finish, design og sikkerhed som ClickitUp-
Balcony. 

CiUBalconyFixed fås som lige sektion og med buet hjørne,
CiUBalconyFixedCurved.

De lige sektioner kan bestilles i standardmål eller efter 
specialmål. Maks. breddemål er 1800 mm.

✓ Kan kombineres 

✓ Godkendt til brug ved risiko for fald

✓ Sikkerhed og design i ét
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CiUBalconyFlex

CiUBalconyFlex glasgelænder har samme konstruk-
tion som CiUFlex, men er tilpasset til monteringer som 
kræver altanglas. 

Denne variant af gelænder er nem at opgradere med en 
bevægelig del, hvilket gør det muligt at eftermontere 
den vindbeskyttelse, som vores højdejusterbare varian-
ter har.

Funktionen med at kunne opgradere gelænderet efter-
følgende giver nye muligheder på markedet. Det er fx 
muligt at bestille faste og bevægelige dele på forskel-
lige tidspunkter af forskellige personer, men til samme 
byggeprojekt. 

CiUBalconyFlex fås som lige sektion og kan bestilles i 
standardmål eller efter specialmål. Maks. breddemål er 
1800 mm.

Patent pending 20158013.1.

✓ Nem at opgradere

✓ Unikt design og konstruktion

✓ Nyskabende funktionalitet
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ClickitUpInside er et glasgelænder, som gør det muligt 
at eftermontere vindbeskyttelse i glas på indersiden af et 
eksisterende altangelænder. Hvis udemiljøet allerede har et 
godkendt gelænder, skal du vælge ClickitUpInside. 

Eftermontering af et højdejusterbart inderglas giver en 
altan i læ. Vores inside-varianter monteres indvendigt på 
anden fast installation. 

Der er to forskellige varianter, ClickitUpInside 600 og 
ClickitUpInside 1100. Det er det faste nedre glas, som 
varierer blandt modellerne, og hvilken variant, der passer 
bedst, afhænger af dit nuværende gelænder. 

Varianterne har bundbeslag, som er tilpasset, så det er 
muligt at komme tæt på eksisterende gelænder eller 
mur. 

På næste side finder du mere information om vores 
gelændere til montering på indersiden af eksisterende 
gelændere. Vi har samlet teknisk information og specifi-
kationer for samtlige varianter bagerst i denne brochure.

Glasgelænder til eftermontering
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ClickitUpInside 600/1100

✓ Højdejusterbart glasgelænder

✓ Findes i to udgaver

✓ Placeres på indersiden af eksisterende gelænder

ClickitUpInside 400 er en variant af vores glasgelænder, 
som gør det muligt at eftermontere vindbeskyttelse i glas 
på indersides af et eksisterende altangelænder. Varian-
ten kan med fordel monteres, hvor der er et eksisterende 
heldækkende gelænder. 

ClickitUpInside 600 bestilles efter specialmål med en maks. 
bredde på 1500 mm. 

ClickitUpInside 1100 har stort set samme konstruktion 
som ClickitUp. Det, som adskiller produkterne fra hinanden, 
er, at de har forskellige bundbeslag. Til vores Inside-varian-
ter har vi lavet bundbeslag, som kan placeres tæt på eksis-
terende gelænder eller mur. 

ClickitUpInside 1100 kan bestilles både som standard og 
efter specialmål med en maks. bredde på 2000 mm.



Placering                                                                                           MARKPLAN BALKONG INNANFÖR RÄCKE

 Produktnavn ClickitUp CiUFixed CiUFlex ClickitUpBalcony CiUBalconyFixed CiUBalconyFlex ClickitUpInside 600 ClickitUpInside 1100

Beskrivelse Højdejusterbart glasgelænder  Glasgelænder
Glasgelænder med mulighed for at opgradere til 

ClickitUp med en øvre bevægelig del
Højdejusterbart glasgelænder  Glasgelænder

Glasgelænder med mulighed for at 
opgradere til ClickitUpBalcony med en 

øvre bevægelig del

Højdejusterbart glasgelæn-
der med et nedre glas, der er 

600 mm højt 
Højdejusterbart glasgelænder

Produkter Lige sektion, dør, buet hjørne Lige sektion, dør, buet hjørne Lige sektion, dør Lige sektion, buet hjørne Lige sektion

Sikkerhed Personsikkert glas. 
CE-mærket i henhold til maskindirektivet 

2006/42/EG
Personsikkert glas

Personsikkert glas. Med opgradering:
 Se: ClickitUp

Personsikkert glas. Testet i henhold 
til EN 12600:2002 tunge stød. 

CE-mærket i henhold til maskindi-
rektivet 2006/42/EG. 

Personsikkert glas. 
Testet i henhold til 

EN12600:2002 tunge 
stød. 

Personsikkert glas. Testet i henhold 
til EN12600:2002 tunge stød. Med 
opgradering: Se ClickitUpBalcony

Personsikkert glas. CE-mærket i henhold til maskindirektivet 
2006/42/EG

Montage
Gelænderet må ikke monteres, hvor der er risiko for fald. Må monteres, hvor der er risiko for fald.

Må kun kombineres med gelændere, der er godkendt til brug, hvor 
der er risiko for fald.

Drift
Systemet har en semi-automatisk 

gas�ederteknik, som balancerer den 
bevægelige del

Ingen
Med opgradering: 

Se: ClickitUp"

Systemet har en semi-automatisk 
gasfjederteknik, som balancerer 

den bevægelige del
Ingen

Med opgradering: Se
ClickitUpBalcony

Systemet har en semi-automatisk gas�ederteknik, som balancerer 
den bevægelige del

Fremstillingsmetode Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper Teknikken structural glazing benyttes til at montere glas på aluminiumsstolper

Bundbeslag Standard, vinkel Standard Inside

Dæksel Enkelt, dobbelt, forskudt hjørne Enkelt, dobbelt, forskudt hjørne

Materiale Glas, aluminium og rustfrit stål Glas, aluminium og rustfrit stål

Glas fast 8 mm hærdet 8 mm hærdet lamel 8 mm hærdet

Glas bevægeligt 6 mm hærdet - Med opgradering: Se ClickitUp 6 mm hærdet - - 6 mm hærdet

Højde 1100 mm  1100 mm

Højde hævet 1900 mm - Med opgradering: Se ClickitUp 1900 mm - 1900 mm

Maks. bredde 2000 mm 1800 mm 1500 mm 2000 mm

Over�adebehandling Som standard er det naturanodiseret. Der er mulighed for at vælge sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve mod pristillæg (kun faste stolper) Som standard er det naturanodiseret. Der er mulighed for at vælge sortanodiseret eller pulverlakeret i RAL-farve mod pristillæg (kun faste stolper)

Standardmål Standardmål sektion: 100 mm intervaller mellem 1000 mm og 2000 mm Standardmål sektion: 100 mm intervaller mellem 1000 mm og 1800 mm
Ikke i standard, men

 bestilles altid efter mål
Standardmål 100 mm intervaller 
mellem 1000 mm og 2000 mm

Energi & Lyd værdi ErgoSafes glasrækværk har en isolerende og lyddæmpende effekt ErgoSafes glasrækværk har en isolerende og lyddæmpende effekt
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