Railing Systems

DECYDUJĄCA JEST
EFEKTYWNOŚĆ

REWOLUCJA
W BALUSTRADACH CAŁOSZKLANYCH

System BALARDO na nowo zdefiniował znaczenie balustrad całoszklanych dzięki znaczącemu obniżeniu kosztów i stopnia trudności montażu. BALARDO poddane zostało
badaniom homologacyjnym i wykorzystuje całkowicie innowacyjną koncepcję, która
sprawia, że balustrady całoszklane stały się atrakcyjne i tanie jak nigdy dotąd.

DECYDUJĄCA JEST
EFEKTYWNOŚĆ

P RZ E JRZ YS TO Ś Ć
BE Z P I E CZ E Ń S TWO
E L AS TYCZ N O Ś Ć
O P Ł ACAL N O Ś Ć

PRZEJRZYSTOŚĆ
MAKSYMALNA PRZEJRZYSTOŚĆ NA
INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE
Rozpiętość do 2400mm oraz różne wysokości systemu aż do 1300mm zapewniają maksymalną
przejrzystość jak i łatwość w wymiarowaniu, przy zachowaniu sprawdzonego bezpieczeństwa.
Cieszcie się Państwo możliwościami, jakie oferuje Wam szkło.
Kolorowe folie PVB oraz folie z nadrukiem są doskonałym rozwiązaniem dla kreatywnego
projektowania balustrad. Krótko mówiąc, BALARDO otwiera przed Państwem wiekszą swobodę
wyboru.
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BEZPIECZNIE
SPRAWDZONE BEZPIECZEŃSTWO OD SAMEGO POCZĄTKU
System BALARDO oferuje absolutne bezpieczeństwo dzięki sprawdzonym certyfikatom (świadectwom kontroli) i dopuszczeniom technicznym. Do przeszłości należą już niemożliwe do skalkulowania czynniki czasowe i kosztowe, poświęcane
na kontrole, doświadczenia próbne na elementach konstrukcyjnych lub na wydatki związane z przepisami prawa budowlanego. BALARDO redukuje okres realizacji projektu do minimum.
Dynamiczny stosunek nośności, mający znaczenie dla trwałej przydatności do użycia, został skontrolowany przez akredytowane laboratorium badawcze LGA (Landesgewerbeanstalt Bayern) przy zastosowaniu kompleksowych ustandaryzowanych serii doświadczalnych.
System BALARDO został poddany obliczeniom statycznym. W poddanej kontroli statyce standardowej, zgodnie z aktualnymi normami i regułami technicznymi zbadano / przeanalizowano pod względem statycznym wszystkie komponenty
systemowe, zastosowania i przypadki obciążeń.
BALARDO został skontrolowany przez VDE pod kątem odporności na uderzenia piłką zgodnie z normą DIN 18032 część
3 i można go używać bez ograniczeń we wszystkich obszarach zastosowań, także w halach sportowych.

EL A STYC ZNOŚĆ
ZDOLNOŚĆ SPROSTANIA KAŻDYM POTRZEBOM
System BALARDO przekonuje dzięki niezliczonym możliwościom zastosowań; w konstrukcjach poziomych lub schodach, wewnątrz lub na zewnątrz budynków oraz w publicznych i
prywatnych projektach budowlanych. Ponadto system może być stosowany przy różnorodnych konstrukcjach podłóg do wysokośći 180mm, profil nośny może być przyspawany lub
przykręcony do elementu mocującego co zapewnia stabilność systemu.

BALARDO oferuje Państwu doskonałe połączenia konstrukcyjne dostosowane do niemalże
każdych warunków budowlanych:
Boczne

Od góry

Boczne z odstępem

Mocowanie

Mocowanie do czoła stropu

Mocowanie do czoła stropu

Mocowanie do czoła stropu

do stropu od góry

– niezależne od jego

zlicowane z jego po-

z odstepem aż do 90 mm

konstrukcji

wierzchnią

O PŁAC ALNOŚĆ
INTELIGENTNA KONSTRUKCJA –
S Z Y B K A I N S TA L A C J A
System BALARDO jest bardzo skuteczny. Szybka i łatwa instalacja znacząco redukuje czas
potrzebny na planowanie i montaż. BALARDO jest systemem modułowym – największy
nacisk położono na skuteczność procesu instalacji.
Szybka i łatwa instalacja.
Elastyczne ustawienie konstrukcji.
Szyby można wymieniać od góry, bez konieczności demontażu całej konstrukcji.
Nie jest konieczna dodatkowa obróbka szkła oraz jego klejenie.

Oszczędność czasu instalacji i planowania sięgająca 60%
Dodatkowa zaleta: Bezpieczne szkło warstwowe (VSG) ze szkła float zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa,
a brak dodatkowych obróbek obniża jego koszty.

Zasada instalacji jest zadziwiająco prosta:
Zamocuj profil nośny na elementach podkonstrukcji przykręcając go śrubami bądź spawając.
W profilu nośnym umieść uszczelkę systemową.
Wprowadź od góry szyby, a następnie osadź je na miejscu za pomocą klinów – gotowe.
Wymiary płyt szklanych nie zależą od długości profilu nośnego i mogą wykraczać poza połączenia profili.

SYSTEM
Podstawowym elementem systemu BALARDO jest profil nośny wykorzystujący
system mocujący, wykonany jest on z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Tafle
szklane umieszczane są w specjalnie zaprojektowanych uszczelkach systemowych, a następnie zabezpieczane za pomocą klinów.

SYSTEM BAZOWY

Profil nośny
Wysokość: 100 mm

Profil zaciskowy

Kliny z aluminium i
tworzywa sztucznego

MOCOWANIE
Z góry

System 1

System 2

Wysokość ramienia
kątownika: 100 mm

Wysokość ramienia
kątownika: 150 mm

Boczne

Boczne z odstępem

System 3

Systemy 4 + 5

System 6 - 9

Wysokość: 140 mm

4 Wysokość: 240 mm
5 Wysokość: 320 mm

6
7
8
9

Wysokość: 140 mm, odstęp 50 mm
Wysokość: 190 mm, odstęp 50 mm
Wysokość: 190 mm, odstęp 90 mm
Wysokość: 140 mm, odstęp 90 mm

Szyby, pochwyty, elementy mocowania oraz obróbki zewnętrzne są niezależne od całości
systemu. Możecie Państwo nabywać je w GLASSLINE lub u Waszego dostawcy. Z radością
udzielimy Państwu wszystkich niezbędnych informacji. Mogą Państwo także pobrać je z
naszej witryny pod adresem www.glassline.de i www.balardo.de.

ELEMENTY
MASKUJĄCE
OBRÓBKI ZEWNĘTRZNE

Do systemów 1 + 2

Do systemów 3, 6 + 9

Do systemów 4, 5, 7 + 8

Wysokość okładziny 105 mm

Wysokość okładziny 160 mm

Na zapytanie

Srebrne E6 EV1

OBRÓBKI WEWNĘTRZNE
Surowe aluminium

Profil klipsowy

Profil kątowy

Profil T wciskowy

Do systemów 1, 2, 4 - 9

dla systemów 1,2,4-9

dla systemu 3

POCHWYTY

Kolory drewna

Drewno

Stal nierdzewna

na ochronnym profilu stalowym

Profil U · 30 x 27 mm

Kątowy · ≥ 40/50 mm

Okrągły · Ø 42,4 mm · Ø 48,3 mm

Okrągły · ≥ Ø 55 mm

Owalny · Ø 80/40 mm

Owalny · ≥ Ø 90/50 mm

– PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ

max. 180 mm

70 mm

105 mm

OK RFB
L 150x100x12 / 60mm lg
.

Strop żelbetowy

OK FFB

160 mm

OK RFB

Strop żelbetowy

OK RFB

Strop żelbetowy

Glassline Amber Marek Góra
ul. Akacjowa 42 · PL- 72-006 Mierzyn
Tel: +48 (0) 728 307 060 / +48 (0) 792 952 852
Fax: +48 (0) 9148 695 991
Mail: gora.marek@gmail.com
com Web: www.glassline.de

OK RFB

TARSILVEX Sp. z o.o.
ul. Rydlówka 20 · PL- 30-363 Krakow
Tel: +48 (0) 12 623-09-30
Fax: +48 (0) 12 638-31-42
com Web: www.balardo.pl

160.0mm

Strop żelbetowy
160 mm

Na zewnątrz
Mocowanie do czoła
stropu z odstępem

OK FFB
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OK FFB

~ 260 mm

Wewnątrz budynku
Mocowanie do czoła
stropu zlicowane z jego
powierzchnią

Wewnątrz budynku
Mocowanie do czoła
stropu

Wewnątrz budynku
Mocowanie od góry

OK FFB

