Ett räcke för dig
lättskött • enkelt • personligt • snyggt

Marknadens
första designräcke
i arkitektonisk
sträckmetall

Ribbsystem

Glasräcken,
tonat eller klart glas

Kombinera moduler
med olika ytor för
ett eget uttryck.

Lättskött räcke i aluminium
– du väljer stilen
Ledfe aluminiumräcken är ditt bästa val för balkongen, altanen eller
terrassen. Våra mångsidiga moduler kan monteras på befintliga
trästolpar eller på runda alternativt fyrkantiga aluminiumstolpar.

Designa ditt drömräcke på www.ledfe.fi
Välj:

Design

Formge ditt räcke med just
de moduler du vill ha. Välj
bland räcken med glas, arkitek
tonisk sträckmetall eller ribbor.
Varför inte kombinera? Alla
moduler har aluminiumram
med spår för enkel montering.

Storlek

Färg

Belysning

Hur stor är din altan /
balkong? Ska räcket mon
teras på befintliga stolpar?
Våra glasräcken är uppbygg
da av klassiska ramar med
laminerat säkerhetsglas.
Ramen gör att avståndet
mellan stolparna kan vara
längre än vid montering med
klämfästen. Välj bland tre
höjder, 90, 100 eller 110 cm.

Aluminiumräcket kan
beställas i valfri kulör. Vi
kan även skapa en kvalitativ
träimitation på ledstången.
På så sätt kan du få ett
underhållsfritt räcke med
känsla av exempelvis teak
eller ek.

Vill du lysa upp hela räcket
för att framhäva designen?
Vi skräddarsyr LED-belysning
enligt mått och monterar
den så gott som osynligt
med speciella ramprofiler
och bländskydd.

– snyggt och enkelt
•
•
•
•
•

Många möjligheter till individuell utformning.
Enkel montering – lättskött aluminium
Inga synliga klämfästen.
Valfrihet, snygg design och valuta för pengarna.
Marknadens första designräcke i sträckmetall.

Varför aluminium?

Vad är sträckmetall?

Aluminium är rostfritt och så gott som
underhållsfritt. Det tål smuts och väder
och är lätt att hålla rent. Materialet ger
dessutom oändliga möjligheter till form,
yta och färg.

Sträckmetall är metall som slitsas och
därefter sträcks. Detta ger ett slitstarkt
och formbart material som inte kräver
några traditionella sammanfognings
metoder såsom svetsning. Sträck-
metallen har ett helt eget designuttryck
och används ofta som arkitektonisk detalj.

står för hög kvalitet, valfrihet och modern
formgivning. Vi vill arbeta så miljövänligt som möjligt, därför
använder vi aluminium som är 100 % återvinningsbart. Ledfe
produkterna tillverkas av Holmik Ab i Maxmo i västra Finland.
Kontakta oss för skräddarsydda altan- och balkongräcken som
passar ditt hus.

www.ledfe.fi info@ledfe.fi tfn +358 10 501 5675

