Vi är mästare på glasräcken.
En stor del av vår inredningsverksamhet består av glasräcken, såväl inomhus som ute. Genom
att utgå från dina önskningar och anpassa oss efter de förutsättningar som finns tar vi fram den
bästa lösningen som passar just dig.
Allting är möjligt
Enligt oss går det alltid att få ett glasräcke. Har du en
konstig svängd trapp eller avsatts spelar ingen roll – alla
har möjlighet att få ett glasräcke. I de fall då det behövs
byggas någonting har vi t ex hjälp av en smed som kan
lösa sådana önskemål, i t ex trappor m.m.
Fördelar med räcke i glas
Vad många inte tänker på är att ett glasräcke inomhus
kan få mindre utrymmen att upplevas som större.
Förutom att du får en luftigare känsla i rummet så
bidrar glasräcken också med ett modernt och exklusivt
utseende. Dessutom är ett glasräcke lika bra säkerhetsklassat som ett stålräcke.
Gör bara så här
Ta först ett foto på platsen som visar var du vill ha ditt
glasräcke. Mät också gärna upp några cirka mått så vi

Räckestolpe i rostfri fyrkantsprofil med överliggare.

Rund räckestolpe i rostfritt utan
överliggare.

får en så klar bild som möjligt på vilka ytor det handlar
om. Skriv ned en kortfattad beskrivning och eventuella
önskemål du vill ha. Skicka allt i ett mejl till oss. Vi svarar
så fort vi kan med ett förslag samt ger ett ungefärligt
budgetpris på vad allt kan kosta. Sedan besöker vi dig
på plats där vi mer utförligt går igenom möjligheterna
och du får mer konkreta förslag på olika varianter av
glasräcken, beslag och glas som bäst kan passa dig.
Självrengörande glas, finns det?
Låter det för bra för att vara sant? Väljer du att satsa på
självrengörande glas till t ex din veranda kan du luta
dig tillbaka och låta naturens egna krafter göra jobbet.
På dessa glas finns nämligen en yta med en speciell
beläggning som reagerar på solljus, regn och blåst, och
som håller glaset fritt från smuts. Hör gärna av dig till
oss så berättar vi mer.

Rund handledare i rostfritt med
glasinfästning.

Stolpfri lösning med rostfria
fixpointfästen.
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Mycket glas både ute och inne
Renovering och påbyggnad av villa i Täby. På uppdrag av Residensbygg har vi tagit fram en
mängd glaslösningar, både ute och inne. Några exempel är glasräcken, fönsterpartier och
i badrum. Läs mer www.hagerstensglas.se

Hägerstens Glasmästeri är ett företag som
varit med länge. På 1950-talet öppnades för
första gången dörrarna. Familjen Lagerstedt
drev det sedan under tre generationer.
Företagets nuvarande ägare, Stefan Stridh
och Niklas Sundqvist har sedan dess drivit och
utvecklat glasmästeriet till vad det är idag.

Mer info på www.hagerstensglas.se
Hägerstens Glasmästeri AB, Drivhjulsvägen 36, 126 30 Hägersten. Tel: 08-645 56 20. info@hagerstensglas.se

