
ABC Solutions levererar monteringsklara trappor, räcken, ramper till byggbranschen i 
Sverige och Norge. Industriellt eller barnsäkert utförande.   
Välj ABC Solutions priseffektiva lösningar från standardsortiment eller modifiera och bolla 
idéer med oss för att få fram din unika design.  
 
Här har du en materialleverantör som levererar lätt, rätt och i tid.

RÄCKEN
I STÅL FRÅN ABC SOLUTIONS



ABC Solutions 

www.abcsolutions.se
Från idé till verklighet!

Behöver du en långsiktig och pålitlig leverantör av stålkonstruktioner?
ABC Solutions levererar monteringsklara trappor, räcken, ramper till 
byggbranschen i Sverige och Norge. Industriellt eller barnsäkert utförande.

Välj priseffektiva färdiga lösningar från vårt standardsortiment eller modifiera och bolla 
idéer med oss för att få fram din unika design. Här har du en partner som levererar  
lätt, rätt och i tid.

Kontakt Sverige:
  
 Adress: Moster skuggas väg 7
 67141 Arvika
 Tel: 0571-18 10 77
 Mail: info @abcsolutions.se

 Eller ta direktkontakt med din rådgivande säljare: www.abcsolutions.se/kontakt/

Kontakt Norge:
  
 Adress: Postboks 140 
 1412 Sofiemyr  
 Tel: 67 11 00 90
 Mail: info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se
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Produkten bedömd i

SundaHus Miljödata

2019 - Vi siktar mot framtiden och lägger extra mycket 
resurser på utveckling. För att möta marknadens behov av 
våra produkter, har vi startat grundarbetet för en ny och 
större fabrik. 
2017 - ABC Solutions Holding AS firar 10 år!
Vi fortsätter i detta jubileumsår att växa.  
38% tillväxt mot året innan. 
 
2016 - Kraftigt ökad produktionskapacitet ger över 97% 
leveranssäkerhet under året. Ännu ett nytt säljkontor i 
Norge startas.
 
2015 - Växtvärk! Omsättningen inom koncernen mer än 
dubblas och vi slåss med sena leveranser.
 
2014 - Tre nya säljkontor i Sverige startas, samt en 
logistikavdelning. ABC Solutions blir nu en koncern.
 
2012 - Nytt säljkontor i Norge. Utökad kapacitet inom
konstruktion, IT, programutveckling.
 
2011 - Firmans ägarstruktur ändras och byter namn till 
ABC Solutions. Vi startar vårt första säljkontor/dotterbolag i 
Sverige.
 
2009 - Finanskrisen gör att det ej längre är hållbart att 
bara ha en kund. Patric Winberg anlitas för marknadsföring 
och försäljning.
 
2007 - ABC Metallprodukter AS startas av Harald 
Bendiksen, som en separat konsultfirma för en större norsk 
mekanisk verkstad.

Historia

Vi skall leverera lätt och rätt, i tid.  
 
ABC Solutions vidareutvecklar sina produkter 
och utbildar fortlöpande sina anställda för 
en långsiktig relation till både marknad och 
enskild.  
 
ABC Solutions konstruerar och låter 
producera sitt sortiment i hög kvalité, samt 
för enklast möjliga montage för våra kunder. 

Kvalitétspolicy

För att bidra till en bättre miljö skall ABC 
Solutions leverera material som ger minsta 
möjliga miljöpåverkan, som inte påverkar 
våra produkters kvalité och som samtidigt är 
ekonomisk rimligt.  
 
ABC Solutions produkter såsom räcken, 
spiral- och raka trappor kan användas 
i miljöbyggnad guld. Vi skall fortsätta 
arbetet för att behålla eller uppnå maximal 
miljöklassificering. 

Miljöpolicy

Kanikenäsholmen, Karlstad - Vid Karlstads gamla 
varv på Kanikenäsholmen står nu ett nytt vattennära 
bostadsområde klart. Här finns bostäder i direkt anslutning 
till Vänern med småbåtshamn, kajer och sjöbodar med 
Karlstad centrum på bekvämt promenadavstånd.

Området erbjuder attraktiva bostadsrätter och hyresrätter 
från 1-4 rum och kök samt ett fåtal townhouse. 
 
ABC Solutions hade nöjet att få vara materialleverantör.
Arkitekt: Radar Arkitekter, Göteborg 
(Fler bilder på projektet syns även på sida 4-7)

Omslag



ABC Solutions 

RÄCKEN
Räcken i varmförzinkat stål, pulverlackerat eller rostfritt? Vi levererar efter 
dina önskemål.

ABC Solutions levererar olika typer av räcken i stål för ett brett användningsområde, t.ex för 
balkonger och loftgångar. Men även i betongtrappor. Detta gäller även för avgränsningar 
och industriell miljö. Söker du priseffektiva räckeslösningar kan du använda våra 
standardlösningar som även återfinns i spiral- och raka trappor. Så som Bas, Modern-  
och Variaserien.

Behöver du andra lösningar än våra färdiga modeller? Kontakta oss. Vi kan ta utgångspunkt 
från våra standardmodeller eller se på en helt unik lösning.

Fördelar med stålräcken från ABC Solutions:

•	 8	färdigutvecklade	standardlösningar:
Priseffektiva lösningar för de flesta byggen. 
Se dom alla på www.abcsolutions.se/sortiment/racken 

•	 Kundanpassade	lösningar:
Vill du modifiera våra standardlösningar eller komma med egna förslag?  
Välkommen, vi löser det mesta. 

•	 Pulverlackering	på	varmförzinkat	stål:
Sätt färg på ditt räcke. Vi erbjuder pulverlackering som håller i längden. Även på 
varmförzinkat material 
 
Dessutom konstruerar och producerar vi för enklast möjliga montage.
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Kanikenäsholmen, Karlstad. 
Vår största räckesorder någonsin. 
Närmare 6000 meter levererat.
 
Räcke för balkong, loftgångar och utemiljö. Över 
300 nyproducerade lägenheter fördelade på 10 hus-
kroppar. Till projektet levererades två olika typer av 
räcke. Ett pinnräcke samt ett pinnräcke med täck-
ande plåt i sektioner. 
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”



Balkongräcke i gammal stil till ny-
produktion ”Posten 1,” Arvika

Det anrika Dahlenshuset i Arvika brann ner efter 
att en nyårsraket fattat eld. För att bevara torgets     
känsla, byggdes ett nytt hus, men i gammal stil.  
Till detta behövdes ett mycket speciellt räcke.

Utförande räcke.
Räcke: Fyrkantsstål 12×12 mm. diamantformat
Säkerhetsnät: Trådgaller 30x30x3 mm.
Ståndare: Plattstål 50×10 mm.
Ledstång: Mahogny 120×70 mm.
Ytbehandling: Elförzinkad + lackerad RAL 7005
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt”
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Vågen
Räcke av plattstål. Som standard använder vi över-/underliggare 40x10 och 
fyll av 40x6 plattstål. Men kan justeras efter önskemål. Erbjuds som alla våra 
räcken i alternativ för sido- eller toppmontage. 
 
Ingår i ABC Solutions standardsortiment och kan därför erbjudas till ett extra 
förmånligt pris, ladda ner PDF och DWG på:  
www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Varia X
”Varia” är det gemensamma namnet för vårt barnsäkra räcke uppbyggt med 
en ram av varierande räckesfyllnad. Varia X, innehåller sträckmetall. Som 
standard använder vi sträckmetall typ 5023/2,8x2,0 mm. 
 
Ingår i ABC Solutions standardsortiment och kan därför erbjudas till ett extra 
förmånligt pris. Se fler Varia-lösningar eller ladda ner PDF och DWG på:  
www.abcsolutions.se/sortiment/racken/
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Brf. Vågen, Halmstad Metangatan, Göteborg



Durken
Stålräcke med räckesfyll av gallerdurk, GD3438. Kan även levereras i andra 
durkalternativ från vårt sortiment. Ex. fullpress, A-durk eller lamelldurk. 
Ledstångsalternativ i trä eller stål. 
 
Ingår i ABC Solutions standardsortiment och kan därför erbjudas till ett extra 
förmånligt pris, ladda ner PDF och DWG på:  
www.abcsolutions.se/sortiment/racken/

Modern S
ABC Solutions priseffektiva standardräcke där det är krav på barnsäkerhet. 
Passar balkonger, loftgångar, trappor odyl. Alla våra räcken, levereras med 
önskad infästningslösning. 
 
Ingår i ABC Solutions standardsortiment och kan därför erbjudas till ett extra 
förmånligt pris, ladda ner PDF och DWG på:  
www.abcsolutions.se/sortiment/racken/
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Dr. Forselius backe, Göteborg Kv. Tabellen, Sollentuna
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Balkongräcke efter arkitekt/kund- 
önskemål. Kristallen, Alingsås.

Varmförzinkat och pulverlackerat räcke för balkonger, 
loftgångar och utemiljö till brf. Kristallen i Alingsås. 
Till projektet levererades även räcket i enbart varm-
förzinkat utförande ner till garaget. Producerat efter 
arkitektens förslag.

Utförande räcke
Fyllnad: ø12 mm rundstav
Ledstång, underliggare, stolpar: Plattstål 50×8
Ytbehandling: Varmförzinkat och pulverlackerat  
RAL 7016
 
Fler bilder från detta projekt finner du på  
www.abcsolutions.se under fliken ”Projekt-Räcken”



ABC Solutions, Sverige

Moster Skuggas Väg 7 | 67141 Arvika

Tlf. 0571-18 10 77 | info@abcsolutions.se

ABC Solutions, Norge

Postboks 140 | 1417 Sofiemyr

Tlf. 67 11 00 90 | info@abcsolutions.no

www.abcsolutions.se


