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Sara Kling på företaget Infino, 
som både monterar och säljer 
glasräcken, berättar mer:

–Ja, glasets transparens 
och diskreta konstruktion 
ger hela interiören en rymli-

gare känsla. Att kunna se ut från, eller in 
till, ett loft eller våningsplan gör att ljuset 
kan fortsätta genom hela hemmet eller 
kontorsmiljön. I trappor, som tidigare 
upplevts som instängda och skuggade, 
gör glasräcken att trappan blir ljusare och 
en naturligare del av rummet.

Infino både säljer glasräcken till 
gör-det-självare samt monterar hos 

kunden.
–Vi skräddarsyr varje glasräcke utifrån 

kundens önskemål och behov. Det ska ju 
förhöja utseendet och värdet på fastighet-
en. Därför åker vi alltid ut till kunden för 
en teknisk bedömning och ger råd om 
passande stil innan vi ger offert, förklarar 
Sara. 

UPPÅT FÖR STOLPFRITT
Inför Infinos installationer så kontrollerar 
de konstruktionen, där räcket ska fästas. 
Eventuellt behov av förstärkning kan vara 
avgörande för räckets stabilitet och säker-

het. En stil som nu trendar är glasräcken 
utan vare sig stolpar eller handledare 
runtom, avslöjar Sara Kling:

–Ja, vår serie ”PostFree” ger maximal 
utsikt och luftighet. Glaset hålls då inte 
fast med synliga stolpar, utan fästs i ned-
erkant med små men kraftiga fästen mot 
underlaget. Väljer man sidomonterade 
fästen så ser man bara glaset när man står 
på altanen.

GER MODERN KÄNSLA
I de flesta nybyggen och moderna tillbygg-
nader så väljer man numera glasräcken, 
men det smälter lika väl in i funkisstilen. 
Glas ger dessutom ett modernare uttryck 
till 70- och 80-talshusen, menar Sara:

–Ja, solens reflektion i glaset ger en 
riktig fräsch känsla. Vi får många bilder 
från kunder som rivit bort kraftiga 
balustrader av trä, plåt eller järn. De 
skriver ofta att glaset har förvandlat hela 
husets utseende, och sådana hälsningar 
blir vi ju alltid glada av! Hon tillägger att 
underhålls- 
friheten är en drivande faktor:

–Våra material är noggrant utvalda för 
att vara hållbara, säkra och helt under-
hållsfria. Våra fästen  
”Ultramarint rostfritt stål” behöver inte 
ens putsas för att behålla glansen, även 
om man bor nära havet. Det är vi nog 
ensamma om, avslutar Sara Kling. 

Glas har blivit det självklara valet för trappräcken, fallskydd och avspärrningar både inomhus 
och utomhus. Att slippa måla, olja och underhålla sitt träräcke tilltalar allt fler. Men det verkar 
vara glasräckenas luftighet, ljusinsläpp och moderna look som attraherar starkast.

TEXT TOM SWALES   FACEBOOK INFINO GLASRÄCKEN

Glasräcken för luftighet, stil, ljus och trygghet
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Värmen som inredningsdetalj

TEXT MARIA FELLDIN  HEMSIDA WWW.GBG-BRASVARME.SE

Fler och fler väljer att skaffa braskamin för att det är snyggt, den 
behagliga värmen som snart infinner sig i huset kommer på köpet. 

Tidigare kom folk hit för att de hade ett hus 
som de skulle värma upp. Nu vill de ha en 
fräck grej i vardagsrummet, säger Anders 
Söderlund som driver Göteborgs Brasvärme, 
en av Eldakedjans 44 butiker. 

Braskaminen har blivit en åtråvärd inred-
ningsdetalj, som de senaste åren gått från grått, till svart 
och just nu supertrendigt vitt. 

– Ta gärna med en ritning på huset när du kommer hit 
så ser vi snabbt var braskaminen kan placeras och kan ge 
ett kostnadsförslag. Det är också bra att ha syftet klart för 
sig, om kaminen ska ge trivsel eller värme.

– Vid hembesök ger vi sedan precisa förslag på var 
kaminen kan stå och hur skorstensröret behöver dras. 

Göteborgs Brasvärme arbetar med de största märkena 
som Contura från svenska Markaryd, danska Scanspis 
och norska Jötul. 

– Det är stora, kända märken som man enkelt kan ord-
na reservdelar ifrån om det skulle behövas om fem år.

ELDA MED GASOL
– Just nu går trenden mot mindre kaminer som går att 
elda på låg effekt, med stora glasytor. En annan nyhet 
är kaminer som drivs på gasol. Det gör att du får en fin 
eldstad som smidigt kan startas med din smartphone. 
Gasflaskorna förvarar du på utsidan i ett gasolskåp. 
Enkelt och effektfullt.

Eldar man kontinuerligt märker du skillnad på elräk-
ningen. 

– Det är många som blir förvånade över hur effektiva 
braskaminerna faktiskt är. I genomsnitt värmer en kamin 
cirka 100 kvm. 

Eldabutikens kaminer uppfyller Boverkets nya direktiv 
om ökade utsläpps- och effektivitetskrav. Eldakedjan 
är också marknadens enda aktör som certifierar sina 
montörer för trygga och säkra installationer.

"Just nu går trenden 
mot mindre kaminer 
som går att elda på 

låg effekt, med  
stora glasytor"

KAMIN  BYGGNATION


