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GLASSKLART 
ClickitUp® glassrekkverk er utviklet med ambisjon om å kombinere design, kvalitet, sikkerhet og funksjon. Glassrekkverkets stilrene 
silhuett er et resultat av kombinasjonen glass, aluminium og limeteknikken structural glazing – noe som innebærer at glasset 
limes direkte på aluminiumsprofilene. Denne kombinasjonen skaper glassrekkverkets minimalistiske uttrykk med glassets 
transparens i fokus. ClickitUp® ble lansert i 2014 og er det originale høydejusterbare glassrekkverk med frie glasskanter. 
ClickitUp® – leverer en nesten glassklar utsikt.

SVENSK OG BÆREKRAFTIG
Vi er et svensk selskap med egen fabrikk i Halmstad, hvor all vår produksjon og utvikling foregår. Dette garanterer et glassrekkverk 
av beste kvalitet som er produsert av vårt eget dyktige personale. Vi jobber i lokaler med moderne utstyr og har et arbeidsmiljø 
i ypperste klasse. Her produserer vi bærekraftige produkter i fullt resirkulerbare materialer med hensyn til naturressursene våre. 
Ambisjonen vår er å gjøre ting bedre, mer effektivt og hele tiden tenke bærekraft i vår hverdagslige beslutningstaking. For oss 
er bærekraft en reise mot å hele tiden bli mer ressurseffektive, og å ta bedre og mer miljøvennlige valg. Vi tar ansvar for miljøet 
og menneskene.

KVALITET OG SIKKERHET
Som den fremadstormende bedriften vi er, står kvalitet og sikkerhet alltid på agendaen. Vi har �ere ulike produktgrupper som stiller 
høye krav til oss som leverandør. Krav som vi ser på som selvsagte å forholde oss til og etterleve i hverdagen vår. For å klare 
dette, kreves det tester og verifiseringer av produktene våre. Hvilke juridiske krav og tester som kreves, avhenger av hvilke 
produkter som selges, og hvor de skal monteres. 

Velkommen til www.clickitup.com for mer informasjon om ErgoSafe og arbeidet vårt med bærekraft, kvalitet og sikkerhet.

ErgoSafes glassrekkverk av merket ClickitUp® er mønsterbeskyttet gjennom: Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014. 
Mønsterbeskyttelsen innebærer at ingen annen aktør har lov til å produsere, selge eller importere kopier av ErgoSafes glassrekkverk innenfor EU. 
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Glassrekkverk for alle 
uteområder!
Med glassrekkverkene våre ønsker vi alltid å levere den 
beste løsningen for brukerens uteplass, terrasse, balkong 
eller uteservering. For å oppnå dette har vi utviklet � ere for-
skjellige varianter av glassrekkverket. 

Våre høydejusterbare glassrekkverk beskytter mot vinden, 
uten å gå på kompromiss med utsikten. I samme elegante 
og stilrene design har vi også glassrekkverk med kun ett fast 
glass nederst. 

Vår nyeste produktutvikling kommer i varianter for både 
bakkeplan og balkong, og er basert på originalkonstruk-
sjonen til ClickitUp®. Det som skiller seg fra originalen, 
er at det er mulig å bestille fast og bevegelig del på
forskjellige tidspunkter. Både CiUFlex og CiUBalconyFlex 
kan raskt og enkelt oppgraderes med den bevegelige 
delen til vårt høydejusterbare glassrekkverk.

Vi leverer glassrekkverkene våre i komplette seksjoner, og 
det går utmerket å kombinere de forskjellige variantene 
av glassrekkverk med hverandre hvis plassering og behov 
krever det.

Du finner mer info om glassrekkverkene våre i denne 
brosjyren eller på nettsiden vår www.clickitup.com
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Glassrekkverk for 
bakkeplan

Hvis uteplassen er på bakkeplan, skal man bruke ClickitUp, 
CiUFixed eller CiUFlex. Det som kjennetegner bakkeplan, 
er at rekkverket ikke skal monteres der det � nnes fallrisiko.

Mange uteserveringer bruker ClickitUp, vårt høydejuster-
bare glassrekkverk, som værbeskyttelse for gjestene sine. 
Dette glassrekkverket passer også like bra hjemme som 
vindbeskyttelse på altanen, rundt terrassen eller uteplassen.

Hvis det ikke er behov for vindbeskyttelse, har vi vårt faste
glassrekkverk CiUFixed.

Nyheten CiUFlex bestilles som et fast glassrekkverk med 
mulighet for å oppgradere med vindbeskyttelse. Det er 
enkelt og bestille, og enkelt å montere den separate øvre 
bevegelige delen i etterkant.

På de neste sidene er det mer informasjon om våre ulike
typer glassrekkverk for bakkeplan. Vi har samlet mer 
detaljerte tekniske spesifikasjoner for alle varianter av 
glassrekkverkene våre bakerst i denne brosjyren.
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ClickitUp

✓ Høydejusterbart glassrekkverk

✓ Originalen

✓ Forlenger utesesongen

ClickitUp er det originale glassrekkverket med fri glasskant 
og høydejusterbar funksjon. Glassrekkverket har et elegant 
og stilrent design.

ClickitUp skaper forutsetningene for en vindstille, fin og 
stilren oase på altanen, uteplassen eller uteserveringen.

Denne varianten av rekkverk skal velges til uteplasser 
på bakkenivå der det er behov for vindbeskyttelse. 
Glassrekkverket finnes i følgende seksjoner: rett, dør 
og buet hjørne, ClickitUpCurved.

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller 
spesialmål. Det maksimale breddemålet er 2000 mm.
ClickitUpDoor er et glassrekkverk med dørfunksjon. 
Døren kommer både som standard og spesial. Når den er 
stengt, har døren samme utseende som en rett seksjon.
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CiUFixed

CiUFixed er vårt faste glassrekkverk for uteområder på 
bakkenivå. CiUFixed er varianten av glassrekkverk uten 
vindbeskyttelse, som ClickitUp har.  Variantene kan gjerne
kombineres.

Man bør velge denne varianten når man trenger et glass-
rekkverk med fokus på både konstruksjon og design. 
Denne typen av glassrekkverk er også enkel å montere. 

CiUFixed finnes i rett seksjon, dør og som buet hjørne, 
CiUFixedCurved.De rette seksjonene kan bestilles i 
standardmål eller spesialmål. Det maksimale breddemålet 
er 2000 mm. 

CiUFixedDoor er et glassrekkverk med dørfunksjon. 
Døren finnes med breddemål 1000 mm eller 1100 mm. 
Når den er stengt, har døren samme utseende som en 
rett seksjon.

✓ Elegant utseende

✓ Kan kombineres med ClickitUp  

✓ Enkel å montere
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CiUFlex

CiUFlex er et nytt produkt på markedet. Glassrekkverket 
er forberedt slik at seksjonen kan oppgraderes med et 
bevegelig glass øverst. CiUFlex er et produkt som er 
beregnet for uteområder på bakkenivå. 

Konstruksjonen gjør det mulig å bestille fast og bevegelig 
del på forskjellige tidspunkter. Ettermonteringen utføres 
enkelt, og når monteringen er klar, har CiUFlex samme 
stil og utseende som ClickitUp. 

CiUFlex �nnes som rett seksjon og dør. De rette seksjonene 
kan bestilles i standardmål eller spesialmål. Det maksimale 
breddemålet er 2000 mm. 

ClickitUpDoor kan også bestilles som Flex.

Patent pending 20158013.1.

✓ Lett å oppgradere

✓ Innovativ konstruksjon

✓ Fint og stilrent design
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Når uteområdet er plassert der det finnes fallrisiko, har vi 
glassrekkverk med balkongglass. Alle glassrekkverkene 
våre for balkong er testet og godkjent i henhold til gjel-
dende bransjenormer. Variantene oppfyller de strengeste 
testkravene på markedet, uten å gå på kompromiss med 
designet. Våre glassrekkverk for balkong gir deg design 
og sikkerhet i ett. 

ClickitUpBalcony for terrassen gir en glassklar utsikt, 
samtidig som glassrekkverkets øvre bevegelige del be-
skytter mot vinden. Rekkverket kan kombineres med vårt 
faste glassrekkverk CiUBalconyFixed som har samme 
elegante og stilrene design som den høydejusterbare 
varianten vår.

CiUBalconyFlex er en nyhet blant våre varianter av 
glassrekkverk. Dette faste glassrekkverket kan i etterkant 
oppdateres med en bevegelig del øverst. 

På de neste sidene presenterer vi de forskjellige 
balcony-variantene våre.

Glassrekkverk til balkongen
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ClickitUpBalcony

ClickitUpBalcony skaper muligheten for en vindstille 
oase på balkongen eller terrassen, samtidig som glass-
rekkverket gir en fin og stilren fasade. Passer utmerket 
på takterrassen.

Vårt høydejusterbare glassrekkverk for terrasser og bal-
konger er tilpasset for installasjon der det �nnes fallrisiko. 

ClickitUpBalcony finnes som rett seksjon og som buet 
hjørne, ClickitUpBalconyCurved.

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller 
spesialmål. Det maksimale breddemålet er 1800 mm.

Vi leverer glassrekkverkene våre i komplette seksjoner, og 
det går utmerket å kombinere de forskjellige variantene 
av glassrekkverk med hverandre hvis plassering og behov 
krever det.

✓ Høydejusterbar funksjon

✓ Sikkert produkt

✓ Funksjon og design i ett
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CiUBalconyFixed

CiUBalconyFixed er vårt faste glassrekkver for terrasser 
og balkonger, og er tilpasset installasjon der det finnes 
fallrisiko 

Denne varianten av glassrekkverk kan perfekt kombine-
res med ClickitUpBalcony eller med våre andre varianter 
av glassrekkverk.

CiUBalconyFixed er et stilfullt premium glassrekkverk med 
samme �nish, design og sikkerhetstenkning som ClickitUp-
Balcony. 

CiUBalconyFixed finnes som rett seksjon og som buet 
hjørne, CiUBalconyFixedCurved. 

De rette seksjonene kan bestilles i standardmål eller 
spesialmål. Det maksimale breddemålet er 1800 mm.

✓ Kan kombineres 

✓ Godkjent der det finnes fallrisiko

✓ Sikkerhet og design i ett
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CiUBalconyFlex

CiUBalconyFlex glassrekkverk har samme konstruksjon 
som CiUFlex, men er tilpasset installasjoner som krever 
balkongglass. 

Dette rekkverket kan enkelt oppgraderes med en beve-
gelig del, noe som gjør det mulig å ettermontere vind-
beskyttelsen som de høydejusterbare variantene våre 
har.Det at man kan oppgradere rekkverket senere, gir 
nye muligheter på markedet. For eksempel er det mulig 
å bestille en fast eller bevegelig del til forskjellige formål, 
av ulike bestillere, men til samme byggeprosjekt. 

CiUBalconyFlex kommer som rett seksjon og kan bestilles 
i både standardmål og i spesialmål. Det maksimale bred-
demålet er 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.

✓ Enkel å oppgradere

✓ Unik design og konstruksjon

✓ Nyskapende funksjon
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ClickitUpInside er et glassrekkverk som gjør det mulig å 
ettermontere en vindbeskyttelse i glass innenfor et eksis-
terende balkongrekkverk. Hvis uteområdet allerede har 
et godkjent rekkverk, er ClickitUpInside varianten å velge. 

Ettermontering av en høydejusterbar innglassing gir 
balkongen le. Innsidevariantene våre monteres innenfor 
annen fast installasjon. 

Det � nnes to forskjellige varianter, ClickitUpInside 600
og ClickitUpInside 1100. Det er det faste nedre glasset 
som skiller variantene fra hverandre, og hvilken variant 
som passer best, kommer an på hvilket rekkverk som 
allerede er der. 

Variantene har bakkefester som er tilpasset slik at det er 
mulig å komme tett på eksisterende rekkverk eller mur. 

På neste side finner du mer informasjon om rekkverkene
våre for montering på innsiden av et eksisterende 
rekkverk. Vi har samlet teknisk spesifikasjon for samtlige
varianter lengst bak i denne brosjyren.

Glassrekkverk for 
ettermontering
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ClickitUpInside 600/1100

✓ Høydejusterbart glassrekkverk

✓ Kommer i to varianter

✓ Plasseres innenfor eksisterende rekkverk

ClickitUpInside 600 er en variant av glassrekkverkene 
våre som gjør det mulig å ettermontere en vindbeskyttel-
se i glass innenfor eksisterende balkongrekkverk. Varianten 
kan gjerne monteres der det allerede �nnes et eksisterende 
heldekkende rekkverk. 

ClickitUpInside 600 bestilles i spesialmål med en maksimal 
bredde på 1500 mm. 

ClickitUpInside 1100 har stort sett samme konstruksjon 
som ClickitUp. Det som skiller produktene fra hverandre, er 
at de har ulike bakkefester. Til innsidevariantene våre har 
vi laget bakkefester som kan plasseres tett på eksisterende 
rekkverk eller mur. 

ClickitUpInside 1100 kan bestilles både som standard og 
spesial, med en maksimal bredde på 2000 mm.

Glassrekkverk for 
ettermontering



Plassering                                                                                      BAKKEPLAN BALKONG INNENFOR REKKVERKET

Produktnavn ClickitUp CiUFixed CiUFlex ClickitUpBalcony CiUBalconyFixed CiUBalconyFlex ClickitUpInside 600 ClickitUpInside 1100

Beskrivelse Høydejusterbart glassrekkverk Glassrekkverk
Glassrekkverk med mulighet for å oppgradere til Click-

itUp med en bevegelig del øverst
Høydejusterbart glassrekkverk Glassrekkverk

Glassrekkverk med mulighet for å 
oppgradere til ClickitUpBalcony med en 

bevegelig del øverst

Høydejusterbart glassrek-
kverk med et glass nederst 

som er 600 mm høyt 
Høydejusterbart glassrekkverk

Produkter Rett seksjon, dør, buet hjørne Rett seksjon, dør, buet hjørne Rett seksjon, dør, Rett seksjon, buet hjørne Rett seksjon

Sikkerhet
Glasset er personsikkert. CE-merket i 

henhold til maskindirektivet 2006/42/ec
Glasset er personsikkert

Glasset er personsikkert. 
Med oppgradering: SeClickitUp

Glasset er personsikkert Testet i 
henhold til EN 12600:2002 tungstøt. 

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

Glasset er personsik-
kert. Testet i henhold til 
EN12600:2002 tungstøt. 

Glasset er personsikkert Testet i hen-
hold til EN 12600:2002 tungstøt. Med 

oppgradering: Se
ClickitUpBalcony

Glasset er personsikkert og CE-merket i henhold til maskindirekti-
vet 2006/42/ec

Montering
Rekkverket skal ikke monteres der hvor det er fallrisiko. Kan monteres der hvor det er fallrisiko.

Kan kun kombineres med rekkverk som er godkjent for steder hvor 
det er fallrisiko.

Driver
Systemet har en semiautomatisk gass�ær-
teknologi som balanserer den bevegelige 

delen
Ingen

Med oppgradering: Se
ClickitUp"

Systemet har en semiautomatisk 
gassfjærteknologi som balanserer 

den bevegelige delen
Ingen

Med oppgradering: 
Se ClickitUpBalcony"

Systemet har en semiautomatisk gass�ærteknologi som balanserer 
den bevegelige delen

Produksjonsmetode Structual glazing brukes for å montere glass på aluminiumsstolper Structual glazing brukes for å montere glass på aluminiumsstolper

Bakkefeste Standard, vinkel Standard Inside

Dekkhette Singel, dobbel, forskjøvet hjørne Singel, dobbel, forskjøvet hjørne

Materiale Glass, aluminium og rustfritt stål Glass, aluminium og rustfritt stål

Glass fast 8 mm herdet 8,76 m herdet lamell 8 mm herdet

Glass bevegelig 6 mm herdet - Med oppgradering: Se ClickitUp” 6 mm herdet - Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony” 6 mm herdet

Høyde 1100 mm 1100 mm 

Høyde hevet 1900 mm - Med oppgradering: Se ClickitUp” 1900 mm - Med oppgradering: Se ClickitUpBalcony" 1900 mm

Maksimal bredde 2000mm 1800mm 1500 mm 2000 mm

Over�atebehandling Naturanodisert som standard Alternativ mot et pristillegg – svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge (kun faste stolper) Naturanodisert som standard Alternativ mot et pristillegg – svartanodisert eller pulverlakkert i RAL-farge (kun faste stolper) 

Standardmål 
Standardmål seksjon: 100 mm intervaller mellom 1000 mm og 2000 mm Standardmål seksjon: 100 mm intervaller mellom 1000 mm og 1800 mm Bestilles alltid måltilpasset Standardmål 100 mm intervaller 

mellom 1000 mm og 2000 mm

Energi- og lydverdi ErgoSafes glassrekkverk har en isolerende og lyddempende effekt ErgoSafes glassrekkverk har en isolerende og lyddempende effekt
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