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Presentasjon av horisontalt modulrekkverk  
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Tradisjonell produksjon 
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Rekkverk er inntil nå blitt prosjektert og produsert etter mål for hver enkelt bestilling.  

Dette kan sammenlignes i metode med hvordan man kjøpte sko hos en skomaker før i tiden. 



 

 

 

 
 

Tradisjonelle rekkverk  
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Produksjon og leveringsmetoder har normalt vært smedproduksjon, aluminiumprofiler festet med popnagler 

eller rustfrie løse komponentdeler. Alle disse valgene bør monteres sammen ved eksperthjelp på 

byggeplass . Metoden knytter opp store ressurser både hos prosjekterende, leverandør og oppdragsgiver.  

Dette medfører lang leveringstid, lang monteringstid, risiko for ujevn kvalitet «skreddersøm» 



 

 

 

 
 

ZiFront modul rekkverk 
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ZiFront rekkverk kjøpes via forhandlere på samme måte som du kan kjøpe sko eller andre ferdigprodukter. 

Passer ikke størrelsen, så bytter du bare ut det som ikke passer.  

Du kan få varene i dag, ZiFront modulrekkverk er prosjektert  ferdig før du bestiller.  

http://www.zifront.no/forhandleroversikt.html


 

 

 

 
 

ZiFront modul lager 
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ZiFront rekkverk leveres direkte fra vårt lager med ferdige moduler.  

Glasset leveres med aluminiumslister som er ferdig presset på.  

Stolpene leveres ferdig påsatt alle enkeltdeler i egne kartonger. Våre produkter består av Syrefast 

spesiallegeringer, Duplex, Aluminium og glass. Dette er vedlikeholds vennlige materialer som kan brukes både 

ute og inne. 

ZiFront rekkverk er lagervare og kan leveres på dagen og har alltid helt lik kvalitet. 

ZiFront AS     

Lager av stolper 

 ZA-Serie             

Kartong med 

2 stolper 

ZA-Glassmoduler 

i ulike lengder på 

transportpaller 



 

 

 

 
 

Det enkle valget 
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Montering er både enkel og hurtig å utføre med ferdige stolper og glassmoduler. Stolpene kan justeres 

uten bruk av skims. Håndløper og lister på glassmodulene leveres i aluminium med beskyttelsesfilm.  
Se Monteringsvideo ZA-SD10 eller Monteringsvideo ZA-SU10 

Du sparer tid med vår enkle og hurtig montering, dette gir deg forutsigbare kostnader.  

 

 

ZA-SD10 ZA-SU10 

1 
2 

3 

http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/31-video-za-sd-utvendig-montering-flash.html
http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/31-video-za-sd-utvendig-montering-flash.html
http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/31-video-za-sd-utvendig-montering-flash.html
http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/28-video-za-su-utvendig-montering-flash.html
http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/28-video-za-su-utvendig-montering-flash.html
http://www.zifront.no/brosjyre-og-video/10-video/28-video-za-su-utvendig-montering-flash.html


 

 

 

 
 

Det sikre valget 

7 

 

ZiFront rekkverket er utviklet ihht dagens krav til rekkverk.  

Vi kan dokumentere at ZiFront rekkverk klarer belastningskravene.  

For boliger ble linjelastkravene doblet  i 2010.   

Alle varer og produkter til bygg må i dag kunne dokumenteres ihht Veil TEK10 

Vi sikrer kvaliteten ved utvikling av produktene for Norske forhold, industriproduksjon, jevnlig kontroll og 

krav til oss selv. 

Braketter i syrefast spesiallegering med høy styrke Stolper i Duplex materiale 



 

 

 

 
 

Det økonomiske valget 
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ZiFront modul rekkverk gir deg tidlig oversikt på totale kostnader og risiko. Lav kostnad ved eventuelle 

endringer på mål. Vi bytter bare ut glassmodulen som blir for lang eller kort. 

Monteringstiden (kostnaden) blir minimal med få komponenter å montere opp på byggeplass. 

Vi gir 10 års garanti på ZA-Serien.  

Ved eventuelle skader kan moduler senere skaffes via våre forhandlere 

Vår glassmodul produksjon utføres i Skien - Norge 

Produksjonslinjen: 

«TOR 1300» 

Sammenpressing av 

glass og aluminium 

Stolpe     

ZA-SD10 

http://www.zifront.no/forhandleroversikt.html

