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WPROWADŹ SWOJĄ 
WIZJĘ W ŻYCIE
WITAMY W FIRMIE Q-RAILING, PRODUCENTA INNOWACYJNYCH, DOSKONAŁYCH GATUNKOWO SYSTEMÓW PORĘCZY I BALUSTRAD. 

NASZE PRODUKTY FUNKCJONUJĄ JAKO ELEMENTY PODTRZYMUJĄCE I PORĘCZE WZDŁUŻ STOPNI I NA KLATKACH SCHODOWYCH 

ORAZ JAKO BARIERKI BEZPIECZEŃSTWA NA BALKONACH I POMIĘDZY PIĘTRAMI.

Niniejsza broszura zawiera przegląd naszych kompletnych systemów. Wszystkie nasze systemy wykonane zostały z wysokiej jakości 

modułowych produktów. W rzeczywistości wszystkie elementy czyli ponad 4000 produktów, ma modułową konstrukcję co daje większą 

możliwość kombinacji i pozwala na szybki i prosty montaż. Z firmą Q-railing  możliwości projektowania nie znają granic!

Więcej szczegółowych informacji na temat wszystkich naszych systemów i poszczególnych produktów można uzyskać na stronie www.q-

railing.com, odwiedzając nasz sklep internetowy lub wysyłając prośbę o przesłanie egzemplarza naszego katalogu produktów.

DLACZEGO Q-RAILING?
JAKOŚĆ

Zapewnij wysoką jakość realizowanych projektów
n    Konsekwentnie utrzymana wysoka jakość wykończenia 

powierzchni
n    Niezwykle precyzyjne wymiary i tolerancje
n    Q-railing posiada certyfikaty zgodności z ISO 9001:2015

ŁATWOŚĆ SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

Rozpocznij montaż bez opóźnień
n    99% naszych produktów dostępnych jest od ręki z magazynu
n    Konsultanci handlowi, służący zawsze poradą
n    Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na 

dobę w sklepie internetowym lub drogą telefoniczną i mailową w 

godzinach pracy biura

SZEROKI ASORTYMENT

Wybierz z ogromnej i różnorodnej oferty systemów balustradowych 
n    Rozwiązania modułowe; można łączyć i zestawiać przeróżne style 

i systemy
n    Dostępne są elementy okrągłe, prostokątne, owalne i płaskie
n    Produkty Q-railing wykonane są z wysokogatunkowej stali 

nierdzewnej 304, 316 lub 2205, aluminium, stal powlekana 

proszkowo, drewna lub odlew cynkowy

BEZPIECZEŃSTWO

Możesz mieć pewność, że wszystkie nasze produkty i systemy 

zostały wszechstronnie zbadane
n    Systemy Q-railing przebadano i potwierdzono ich zgodność z 

głównymi europejskimi przepisami i normami branży budowlanej

n    Wszystkie produkty Q-railing posiadają znak CE; certyfikaty 

potwierdzające wysokie parametry dostępne na życzenie
n    Produkty poddano próbom w laboratorium badawczym firmy 

Q-railing
n    Bezpieczeństwo gwarantują posiadane atesty międzynarodowych 

instytucji badawczych oraz wiodących międzynarodowych 

instytucji nadzoru technicznego

INNOWACYJNOŚĆ

Uzyskaj najwyższej klasy efekt końcowy
n    Co roku wprowadzamy nowe produkty i udoskonalenia
n    Obiekty BIM [Building Information Modelling], rysunki CAD i inne 

specyfikacje techniczne do pobrania na www.q-railing.com
n... Oprogramowanie Q-PAC (Professional Anchor Calculation) służące 

do obliczenia jakich Q-anchor (kotwy) użyć, dostępne za darmo 

na www.q-railing.com
n    Proponujemy przełomowe nowe rozwiązania, dzięki czemu 

instalacja jest jeszcze łatwiejsza i szybsza
n    Produkty zaprojektowano tak, by uniknąć spawania

WZORNICTWO

Skorzystaj z naszych pomysłów
n    Ponadczasowe piękno – będące dziełem naszego zespołu 

projektowego oraz nagradzanych projektantów
n    Purystyczne wzornictwo i proste metody instalacji, dzięki którym 

można uzyskać znaczną oszczędność kosztów w trakcie budowy
n    Produkty Q-railing gwarantują bezpieczeństwo i funkcjonalność
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INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® HYBRID JEST NAJLŻEJSZYM I NAJBARDZIEJ EKONOMICZNYM ZE SZKLANYCH BALUSTRAD FIRMY Q-RAILING. ZAPROJEKTOWANY 

TAK, ŻE ZAPEWNIE SZYBKI MONTAŻ I BEZPROBLEMOWE UTRZYMANIE. 

Easy Glass Hybrid może być wykorzystany jako balustrada całoszklana 

zamontowana pomiędzy dwoma ścianami. Za pomocą większej rury 

profilowanej można stworzyć balustradę bez słupków na 2,6 m. Jeżeli 

projekt wymaga dłuższej balustrady można po prostu zastosować 

smukłe słupki. Modułowa konstrukcja daje możliwość wykorzystania 

tylu elementów ile się potrzebuje.

Stalowa balustrada dostępna jest w czterech różnych rozmiarach: 

dwa profile do montażu posadzkowego i dwa do montażu bocznego. 

Elementy aluminiowe dostępne są dostępne w wersji srebrny mat 

lub aluminium. Całość w swej eleganckiej prostocie daje maksimum 

przejrzystości.

EASY GLASS® HYBRID
NAJLEPSZE POŁĄCZENIE DWÓCH ŚWIATÓW



Obciążenie:  Lekkie do bardzo wysokie

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania:  Balustrady

Materiał:   Aluminium (matowe srebro lub aluminium) i 

malowana proszkowo stal RAL 7047

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  8 – 13.52 mm 

Wykończenie:  Rury profilowane – dostępne w różnych rozmiarach

n    Atrakcyjna całoszklana balustrada
n    Lekki aluminiowy profil montażowy
n    Aż do 2,6 m balustrady bez słupków
n    Możliwość montażu z lub bez słupków
n    Nie trzeba używać kotew – wyłącznie 
n    Zintegrowany układ odprowadzania wody

Linear Light – element uzupełniający
Balustradę Easy Glass Hybrid można łatwo 

uzupełnić Q-lights Linear Light. Dostępne 

są różnego rodzaju odcienie światła - od 

ciepłej lub zimnej bieli aż do kolorowego 

RGB. Montaż jest bardzo prosty. Przy 

pomocy jednego kliknięcia taśma LED jest 

zamontowana tak, że jest niewidoczna.
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BIM

NADAJ SWOIM PROJEKTOM EFEKT „WOW”. EASY GLASS® SLIM TO HARMONIJNE SCALENIE WSPANIAŁEGO WZORNICTWA Z MAKSYMALNĄ 

PRZEJRZYSTOŚCIĄ W POSTACI EKONOMICZNEJ SZKLANEJ BALUSTRADY. DZIĘKI BARDZO LEKKIM PROFILOM BAZOWYM EASY GLASS® SLIM 

POZWALA NA PROSTE MANEWROWANIE W MIEJSCU, CO OGROMNIE PRZYSPIESZA INSTALACJĘ!

Easy Glass Slim jest kompletnym i niedrogim rozwiązaniem, 

wspaniale sprawdzającym się we wnętrzach, jak i w zastosowaniach 

zewnętrznych. Jest idealnym elementem wyposażenia prywatnych 

rezydencji, galerii handlowych, sklepów detalicznych i nie tylko – 

sprawdza się wszędzie tam, gdzie aranżacja domaga się minimalizmu 

i przejrzystości oraz gdzie obciążenie 1 kN jest wystarczające. 

Dzięki zastosowaniu wyjątkowego systemu mocowania Safety 

Wedge montaż szklanych paneli przebiega wyjątkowo sprawnie 

i łatwo. Easy Glass Slim jest doskonałym przykładem tego, że 

wzornictwo, bezpieczeństwo i funkcjonalność można harmonijnie 

połączyć. System jest idealnym rozwiązaniem do wykończenia 

schodów, balkonów oraz wykonania balustrad w pomieszczeniach 

prywatnych i lekkich wnętrzach komercyjnych. 

EASY GLASS® SLIM 
DELIKATNA FORMA, DUŻY EFEKT
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Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy i boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Aluminium (efekt stali 

nierdzewnej lub aluminium)

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  12-21,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

n    Atrakcyjna całoszklana balustrada
n    Lekki aluminiowy profil montażowy
n    Szybki i prosty montaż na miejscu
n    Dostępny z wykończeniem ze stali 

nierdzewnej lub z aluminiową okładziną 

odwzorowującą efekt stali nierdzewnej
n    Zintegrowany układ odprowadzania wody

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Dla uzyskania jeszcze większej finezji poręcz 

można łatwo dołączyć Q-lights Spotlight lub 

Linear Light do Easy Glass Slim na zewnątrz lub 

wewnątrz. Do wyboru opcje rozmieszczenia 

oświetlenia tak jak nam odpowiada lub 

możliwość ustawienia stałego strumienia 

światła funkcjonalnego lub nastrojowego.

Easy Glass® Slim
Montażu 
podłogowego / 
Montaż w 
posadzce

Easy Glass® Slim 
Montażu  
bocznego

7



THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS          WWW.Q-R AILING.COM

BIMINTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® PRO: JEDYNY PROFIL BAZOWY, KTÓRY POZWALA NA BARDZO DOKŁADNĄ REGULACJĘ KAŻDEJ SZYBY TYLKO OD JEDNEJ 

STRONY. PRO JEST IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DO TRUDNYCH WARUNKÓW MONTAŻOWYCH.

Easy Glass Pro umożliwia wszelką niezbędną regulację szklanych 

paneli od strony instalacji – bez sworzni, dokręcania śrub, rusztowania 

czy specjalnych narzędzi! System obejmuje cztery profile bazowe: 

dwa profile do montażu posadzkowego i dwa do montażu bocznego. 

Nowy system mocowania Safety Wedge umożliwia łatwą regulację 

szklanych paneli nawet do 10 mm w każdym kierunku – tylko od 

jednej, wewnętrznej strony! 

Do montażu szklanych tafli Easy Glass Pro niepotrzebne są kotwy 

wpuszczane. Instalacja odbywa się z wykorzystaniem bardziej 

ekonomicznych kotew z łbem sześciokątnym.  Obydwa profile 

do montażu posadzkowego wymagają też mniej kotew niż inne 

systemy. Wyjątkową cechą linii Pro jest kształt dostępnych profili, 

przypominający literę F (do montażu posadzkowego) i literę Y (do 

montażu bocznego). Oba profile zostały zaprojektowane specjalnie 

do niewykończonych podłóg i pozwalają na lokalizację jak najbliżej 

powierzchni betonu.

EASY GLASS® PRO 
WYRÓWNANIE POWIERZCHNI 
ŁATWE JAK NIGDY DOTĄD
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Obciążenie:  Lekkie do bardzo wysokie

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy, w posadzce i boczny

Zastosowania:  Schody i balustrady

Materiał:  Aluminium z efektem (IX) stali nierdzewnej i surowy

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  12-21,52 mm 

Wykończenie  Rury profilowane, , u-profile lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy: 
n    Sworznie łączące umożliwiają połączenie profili posadzkowych 
n    Dzięki opcji z wykończeniem idealnie odwzorowującym efekt stali 

nierdzewnej IX można zrezygnować ze stosowania okładzin

n    Całość montażu wykonywana jest tylko od wewnętrznej strony balustrady
n    Wykorzystanie bardziej ekonomicznych kotew z łbem sześciokątnym 

zamiast kotew wpuszczanych
n    Obydwa profile do montażu posadzkowego wymagają mniej kotew niż 

inne systemy
n    Profil bazowy w kształcie F umożliwia instalację bezpośrednio na krawędzi 

balkonu
n    Szybki i prosty montaż na miejscu
n    Idealne rozwiązanie nawet w przypadku wyjątkowo trudnych warunków 

montażowych
n    Zintegrowany układ odprowadzania wody

Easy Glass® Pro
Montażu 
podłogowego / 
Montaż w 
posadzce

Easy Glass® Pro F  
Montażu 
podłogowego

Easy Glass® Pro 
Montażu  
bocznego

Easy Glass® Pro Y  
Montażu  
bocznego

Easy Glass® Pro Inverse
Montażu  
bocznego

Ekskluzywna okładzina Linear Light
Bardzo łatwo można wzbogacić 

balustradę Easy Glass Pro montując 

okładzinę Linear Light dostępną wyłącznie 

dla profili posadzkowych  Easy Glass Pro. 

Dostępne są różnego rodzaju odcienie 

światła - od ciepłej lub zimnej bieli aż 

do kolorowego RGB. Montaż jest bardzo 

prosty. Przy pomocy jednego kliknięcia 

taśma LED jest zamontowana tak, że jest 

niewidoczna.
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BIMINTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

DLA EASY GLASS® MAX NIE MA ŻADNYCH OGRANICZEŃ. SYSTEM TEN Z ŁATWOŚCIĄ PORADZI SOBIE Z DUŻYMI OBCIĄŻENIAMI CZY SILNYM WIATREM.

Poczucie otwartości jakie gwarantuje ten system balustrad sprawdza 

się doskonale w obiektach użyteczności publicznej i jest dla nich 

doskonałym uzupełnieniem. Easy Glass Max pozwala na wybór 

czterech różnych profili bazowych, z których każdy jest lekki, a przy 

tym wyjątkowo wytrzymały. 

Dzięki profilom bazowym do montażu podłogowego i bocznego Easy 

Glass Max ma jeszcze dwa wyjątkowe profile zaprojektowane tak by 

zamaskować niewykończone krawędzie podłogowe. Profil bazowy w 

kształcie litery F może być zamontowany bezpośrednio na lub nad 

krawędzią powierzchni balkonu. Aby zapewnić jednolity montaż bez 

żadnych spojeń, wykorzystuje się profil bazowy w kształcie litery Y. 

Pozwala on na boczny montaż balustrady bezpośrednio na krawędzi 

płyt betonowych na tym samym poziomie co poziom powierzchni 

wykończeniowej.

EASY GLASS® MAX
NAJMOCNIEJSZY PROFIL BAZOWY
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Obciążenie:  Wysokie i bardzo wysokie

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy i boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:  Aluminium z efektem (IX) stali nierdzewnej

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  19-31,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, , u-profile lub Edge Protection i/

lub dodatkowe poręcze

n    Przeznaczone zwłaszcza do często uczęszczanych obiektów 

publicznych 
n    Szybki i prosty montaż
n    Zintegrowany układ odprowadzania wody
n    Dostępny z aluminiową okładziną odwzorowującą efekt stali 

nierdzewne przy montażu bocznym

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Dla uzyskania jeszcze większej 

finezji poręcz można łatwo dołączyć 

Q-lights Spotlight lub Linear Light 

do Easy Glass Max na zewnątrz 

lub wewnątrz. Do wyboru opcje 

rozmieszczenia oświetlenia tak jak 

nam odpowiada lub możliwość 

ustawienia stałego strumienia światła 

funkcjonalnego lub nastrojowego.

Easy Glass® Max
Montażu 
podłogowego / 
Montaż w 
posadzce

Easy Glass® Max F  
Montażu 
podłogowego

Easy Glass® Max 
Montażu  
bocznego

Easy Glass® Max Y  
Montażu  
bocznego
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POSZUKUJESZ CZEGOŚ ZUPEŁNIE ODMIENNEGO I MINIMALISTYCZNEGO? ELEGANCKA KONSTRUKCJA ZACISKÓW POSADZKA-SZKŁO EASY GLASS® 

MOD 61 I EASY GLASS® MOD 62 TO WYJĄTKOWY SPOSÓB NA OSIĄGNIĘCIE WIDOKU O PEŁNEJ PRZEJRZYSTOŚCI. NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY 

TWOJA WIZJA SPRZYJA KSZTAŁTOM BARDZIEJ ZAOKRĄGLONYM CZY KĄTOWYM, SZKLANE PANELE SPRAWDZĄ SIĘ W KAŻDEJ STYLIZACJI.

Do wyboru dwa różne kształty: elegancki i okrągły kształt MOD 61 lub 

MOD 62 charakteryzujący się kątami i prostymi liniami. Do idealnego  

wykończenia należy użyć odpowiednich zaślepek do tralek. 

n    Minimalistyczny system bazowych zacisków do szkła
n    Dostępne w okrągłych lub kwadratowych kształtach
n    Łatwy montaż dzięki podłużnym otworom

Obciążenie:  Lekkie

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż posadzkowy 

Zastosowanie:  Balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 316 - satyna.

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  12-17,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, , u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne z odpowiednimi kołpakami 

końcowymi
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

EASY GLASS® MOD 61-62
NOWY SPOSÓB NA WYRAŻANIE MINIMALIZMU



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

CZASAMI MASZ OCHOTĘ NA COŚ ZUPEŁNIE INNEGO DLA SWOJEJ BALUSTRADY. W TAKIM PRZYPADKU NIE MUSISZ JUŻ SZUKAĆ DALEJ – 

ZACISKI PODŁOGOWE DO SZKŁA EASY GLASS® MOD 6000 – 6400 SĄ KLASĄ SAMĄ W SOBIE

Zacisk podłogowy Easy Glass® MOD 6000 przykuwa wzrok 

wyróżniającym się kształtem, przypominającym dużą, szeroką muszlę. 

Zaprojektowany tak by nie stanowić kłopotu w utrzymaniu system 

pojedynczych kotew MOD 6000 zapewnia sprawdzoną stabilność 

montażu szklanej balustrady. Profil bazowy jest przeznaczony do 

lekkich obciążeń, dlatego doskonale nadaje się do wykonania 

balustrad w prywatnych rezydencjach i lekkich wnętrzach 

komercyjnych.

Zacisk podłogowy Easy Glass® MOD 6400 oferuje te same korzyści co 

Easy Glass MOD 6000 jednak dodatkowo daje większą wytrzymałość i 

jest bardziej odporny. Zacisk podłogowy dodatkowo wyposażany jest 

w system  Safety Wedge i z powodzeniem przeszedł testy obciążenia 

sił bocznych do 1 kN/m. Tak jak w przypadku Easy Glass MOD 6000 

dzięki zaciskom nie ma konieczności wiercenia w szkle.

Obciążenie:  Lekkie i średniego 

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż posadzkowy

Zastosowanie:  balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 316 - satynowa

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  12-21,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy: 
n    Sworznie zabezpieczające zaciski do szkła 

MOD 6000 
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

EASY GLASS® MOD 6000-6400
PROPOZYCJA PRAWDZIWEGO STYLU

n    MOD 6000 montowany jest za pomocą 

jednej kotwy, a MOD 6400 dwóch
n    MOD 6000  ma wbudowaną 

poziomicę co ułatwia poziomowanie 
n    Brak widocznych wkrętów
n    Sworzeń zabezpieczający dla 

MOD 6000 , MOD 6400 go nie posiada
n    Wyjątkowo łatwy w utrzymaniu
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Obciążenie:  Lekkie

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 304 i 316 - 

satynowa

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  12-21,52 mm 

Wykończenie  Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy: 
n   Opcjonalna druga kotwa mocująca
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

ZACISK EASY GLASS® MOD 0763 O GŁADKIM, PROSTOKĄTNYM KSZTAŁCIE MOŻNA Z POWODZENIEM STOSOWAĆ NA DWA RÓŻNE SPOSOBY: 

DZIĘKI ELASTYCZNOŚCI KOMPONENTU ZŁĄCZNEGO, TEN WSZECHSTRONNY ELEMENT MOŻNA WYKORZYSTAĆ JAKO ZACISK I JAKO ADAPTER 

DO SZKŁA. NIEZALEŻNIE OD FUNKCJI ZAWSZE SIĘ SPRAWDZI: TO ZASŁUGA PONADCZASOWEJ ESTETYKI I ATRAKCYJNEGO WZORNICTWA.

Wyjątkową cechą tego systemu jest boczne rozszerzenie szklanej 

przestrzeni, dające ciągły, jednolity i przejrzysty efekt wizualny. MOD 0763 

można zainstalować jako zacisk do szkła przy dolnej krawędzi między 

taflami szklanymi lub umieścić dwa adaptery przy dolnej krawędzi każdej

tafli szklanej i zabezpieczyć sworzniami. Elementy z wysokogatunkowej 

stali nierdzewnej można stosować zarówno do realizacji koncepcji 

wewnętrznych i zewnętrznych schodów oraz balustrad. MOD 0763 jest 

prawdziwą pokusą dla oka!

EASY GLASS® MOD 0763
ROZCIĄGNIJ SZKŁO W PRZESTRZENI

n    Wyjątkowe geometryczne wzornictwo
n    Sprawdza się jako zacisk lub adapter 

do szkła
n    Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 

jest w stanie przyjąć obciążenie sił 

bocznych nawet do1 kN 
n    Wykończony osłonami ze stali nierdzewnej



INTERNATIONAL 
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ELEGANCKI KWADRATOWY KSZTAŁT EASY GLASS® MOD 4762 JEST PRAWDZIWYM UNIKATEM NA RYNKU I STANOWI URZECZYWISTNIENIE 

KONCEPCJI „MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ”.

Zaawansowany adapter do szkła, Easy Glass MOD 4762 może stanowić 

prawdziwe dopełnienie projektu. Zapierający dech w piersiach 

element designerski zapewnia jednocześnie łatwy i bezpieczny 

montaż. W MOD 4762 wbudowano poziomicę, która ułatwia 

precyzyjne dopasowanie. Adapter, wykonany ze stali nierdzewnej 316, 

nadaje się zarówno do użycia w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. 

n    Wyjątkowy prostokątny kształt
n    Wykończony zaślepkami do tralek z nierdzewnej stali 
n    Wbudowana poziomica
n    Montaż z zastosowaniem pojedynczej kotwy (druga kotwa 

opcjonalnie)
n    Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 316 - 

satynowa

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  8-17,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

EASY GLASS® MOD 4762
WYRAFINOWANIE POŁĄCZONE Z BEZPIECZEŃSTWEM 

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Dla uzyskania jeszcze większej finezji poręcz 

można łatwo dołączyć Q-lights Spotlight 

lub Linear Light do Easy Glass MOD 4762 

na zewnątrz lub wewnątrz. Do wyboru 

opcje rozmieszczenia oświetlenia tak jak 

nam odpowiada lub możliwość ustawienia 

stałego strumienia światła funkcjonalnego lub 

nastrojowego.
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IDEALNĄ RÓWNOWAGĘ MIĘDZY DOSKONAŁYM WZORNICTWEM ELEMENTU ZE STALI NIERDZEWNEJ I PIĘKNĄ PRZEJRZYSTOŚCIĄ BALUSTRADY 

SZKLANEJ ZAPEWNI ELEGANCKI ADAPTER DO SZKŁA EASY GLASS® MOD 0760-0766. 

Dzięki MOD 0760-0766 szkło wydaje się unosić w powietrzu! 

Charakterystyczną cechą tego systemu jest rozszerzenie szklanej 

przestrzeni, dające ciągły, jednolity i przejrzysty efekt wizualny. 

Adapter do szkła MOD 0760-0766 dostępny jest w trzech różnych 

rozmiarach, albo posiada kąty stałe albo regulowane, umożliwiające 

dopasowanie w zależności od potrzeb. Adaptery posiadające 

kąty stałe mają wbudowaną poziomicę. Każdy adapter do szkła 

wyposażony jest w dwie osłony zamykające, zapewniające 

maksymalne bezpieczeństwo systemu. 

n    Adapter do szkła dostępny w trzech rozmiarach
n    Idealne rozwiązanie do zwartych powierzchni oraz trudnych 

warunków montażu 
n    Montaż z zastosowaniem pojedynczej kotwy,
n    Łatwa regulacja 
n   MOD 0760, 0761 and 0762 ze zintegrowaną poziomicą

Obciążenie: Lekkie i średniego

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 304 i 316 - 

satynowa

Wypełnienie:  Szkło

Grubość szkła:  8-25,52 mm

Wykończenie  Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy:
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

EASY GLASS® MOD 0760-0766
DOSKONAŁE WZORNICTWO WIELOFUNKCYJNE
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CHCESZ POŁĄCZYĆ MINIMALISTYCZNY KSZTAŁT KWADRATU Z NIEZRÓWNANYM WIDOKIEM? WYBIERZ EASY GLASS® MOD 4747. BARDZO 

NOWOCZESNE WZORNICTWO TEGO KWADRATOWEGO ADAPTERA DO SZKŁA POZWOLI ZREALIZOWAĆ TWOJE WIZJE ARANŻACJI.

MOD 4747, minimalistyczne, kwadratowe rozwiązanie w linii Easy 

Glass, to znakomity wybór do subtelnych wnętrz komercyjnych 

lub domów mieszkalnych. Wszystko, co będzie można zobaczyć 

gołym okiem, to przezroczyste szkło z małym elementem ze stali 

nierdzewnej. Wykonany ze stali nierdzewnej o jakości 316, ten 

stylowy adapter do szkła doskonale nadaje się do zastosowania 

w pomieszczeniach, jak i na dworze. Instalacja jest bardzo prosta 

– MOD 4747 wyposażony jest w gwintowany pręt, zintegrowany 

z wyjątkowo mocnym Screw Lock. Bądź nowoczesny, wybierz 

kwadratowy minimalizm!

n    Prosty montaż przy pomocy gwintowanego pręta wyposażonego w 

wyjątkowo mocny Screw Lock
n    Maksymalna przejrzystość
n    Minimalistyczne wzornictwo
n    Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 316 - satynowa

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  8 - 21,52 mm

Wykończenie:  Możliwe wykończenie rurami 

profilowanymi, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowymi poręczami

Dodatkowe cechy:
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

EASY GLASS® MOD 4747
KWADRATOWY MINIMALIZM
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MOŻLIWOŚĆ DOPASOWANIA TO PRZEDE WSZYSTKIM TO CO OFERUJE TA SERIA – DAJE MOŻLIWOŚĆ RÓŻNYCH METOD MOCOWANIA I 

IDEALNEJ POŁĄCZENIE MIĘDZY ŚCIANĄ A SZKŁEM. ZAPROJEKTOWANE W TAKI SPOSÓB BY IDEALNIE I BEZ PROBLEMU UŁOŻYĆ TAFLE SZKŁA.

Podczas gdy pozostałe adaptery do szkła pozwalają na dobre 

dopasowanie I ułożenie szkła przed montażem, to Easy Glass® MOD 0749  

daje takie możliwości na każdym etapie montażu.

Model Easy Glass® 0742 - 0749 dobrze się sprawdza zarówno z 

mechaniczną kotwą do ścian betonowych jak i sworzniami łączącymi 

z metalowymi podłużnymi elementami. Zaokrąglony design daje 

wiele możliwość i różnorodny wygląd.

n    Łatwe prostowanie tafli szklanych na każdym etapie montażu
n    Dostępne w różnych długościach (Ø 50, 60 & 70)
n    Dwa różne sposoby mocowania (mechaniczne kotwy lub sworznie)
n    Wybór odstępu miedzy szkłem a betonem

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:  Montaż boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Stal nierdzewna 304 i 316 - 

satynowa

Wypełnienie: Szkło

Grubość szkła:  8 - 25,52 mm

Wykończenie:   Rury profilowane, u-profile 

lub Edge Protection i/lub 

dodatkowe poręcze

Dodatkowe cechy:
n    Dodaj oświetlenie dla podkreślenia dodatkowej 

finezji

EASY GLASS® MOD 0742-0749
DOSKONAŁA PERSPEKTYWA
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POSZUKUJESZ PIĘKNEGO I CAŁKOWICIE BEZPIECZNEGO BALKONU TYPU JULIET? EASY GLASS® JULIET BALCONY BĘDZIE IDEALNYM WYBOREM. 

KWADRATOWE I OKRĄGŁE KOŁNIERZE PRZYŚCIENNE POZWALAJĄ STWORZYĆ ŚWIEŻY, PRZEJRZYSTY WYGLĄD.

Montaż Easy Glass Juliet Balcony jest niezwykle prosta. Wystarczy 

przykleić kołnierze przyścienne do rur profilowanych, umieścić 

uszczelki gumowe na szkle i zacisnąć szkło w rurze profilowanej. 

Kołnierze można łatwo przymocować do ściany za pomocą kotew 

chemicznych. Wyjątkową cechą tego systemu jest możliwość 

mocowania poziomego lub pionowego, dzięki czemu można 

osiągnąć oczekiwany wygląd. Niezależnie od wyboru możliwe będzie 

wykonanie balkonu typu Juliet o szerokości maks. 2,5 m. System Easy 

Glass Juliet Balcony jest zgodny z najnowszymi międzynarodowymi 

standardami bezpieczeństwa.

n    Szybki montaż dzięki technice klejenia i zaciskania
n    Możliwa instalacja w poziomie i pionie
n    Elastyczny dobór wysokości i szerokości
n    Możliwość wykonania balkonu typu Juliet o szerokości do 2,5 m
n    Niewidoczne kotwy ścienne 

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montażu ściennego

Zastosowanie:  Balkony

Materiał:   Stal nierdzewna 316 satynowa 

lub aluminium z efektem (IX) 

stali nierdzewnej

Wypełnienie:  Szkło

Grubość szkła:  8 - 21,52 mm

Wykończenie:   Rury profilowane  

EASY GLASS® JULIET BALCONY 
BALKON TYPU JULIET –  
ŁATWIEJSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

Okładzina Linear Light wzbogaci wygląd
Dodatkowy efekt elegancji osiągnąć 

można przez zastosowanie 

aluminiowanych rur profilowanych oraz 

montując okładzinę Q-lights  Linear 

Light pod spodem balkonem typu Juliet. 

Dostępne są różnego rodzaju odcienie 

światła - od ciepłej lub zimnej bieli aż 

do kolorowego RGB. Montaż jest bardzo 

prosty. Przy pomocy jednego kliknięcia 

taśma LED jest zamontowana tak, że jest 

niewidoczna.
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DUO LINE TO WIELOFUNKCYJNY ZACISKOWY SYSTEM PORĘCZY BALUSTRADOWYCH, ŁĄCZĄCY INTERESUJĄCY EFEKT WIZUALNY Z 

ZASKAKUJĄCO PRZYSTĘPNĄ CENĄ.

Duo Line sprawdza się równie dobrze w pomieszczeniach, jak i na 

dworze, urzekając swoim nowoczesnym, industrialnym wyglądem. 

System przeznaczony do montażu podłogowego, w posadzce i 

bocznego. Inwestorzy liczący koszty doceniają zaletę aluminiowej 

poręczy i elementów łączących z odlewu cynkowego, jaką jest 

rozsądny poziom cenowy. Projektantów z kolei zachwycają wysoce 

odporne na zarysowania aluminiowe słupki powlekane proszkowo 

w kolorze antracytu, które w połączeniu ze stalą nierdzewną tworzą 

bardzo atrakcyjne systemy balustrad. Poręcz można łączyć

z pionowymi słupkami lub szklanymi wypełnieniami tworząc 

wymarzony efekt wizualny. Przy wyborze wypełnień szklanych 

sprawdza się zacisk do szkła MOD-42  z wykończeniem proszkowym 

RAL7016, które uzupełni industrialny wygląd.

Dzięki modułowemu systemowi mocowania instalacja odbywa się w 

szybki i prosty sposób. Aby założyć wypełnienie należy tylko wsunąć 

adaptery w słupki balustrady i zamontować oprawki wypełnienia 

na adapterach. Bez żadnego wiercenia czy gwintowania – żadne 

widoczne wkręty nie naruszą wizualnej harmonii.

DUO LINE
NIEDROGIE WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE



Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy, w posadzce i boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:   Aluminium malowane proszkowo w kolorze szarego 

antracytu i ciśnieniowy odlew cynkowy

Wypełnienie:  Pręty lub szkło z zaciskami do szkła, adapterami 

Spider lub Glass Frame Tube

Grubość szkła:   8 - 12,76 mm, w zależności od wybranych oprawek 

wypełnienia

Wykończenie:   Okrągłe lub kwadratowe poręcze, ze stali 

nierdzewnej lub drewna

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Dla uzyskania jeszcze większej finezji poręcz 

można łatwo dołączyć Q-lights Spotlight lub 

Linear Light do Duo Line na zewnątrz lub 

wewnątrz. Do wyboru opcje rozmieszczenia 

oświetlenia tak jak nam odpowiada lub 

możliwość ustawienia stałego strumienia 

światła funkcjonalnego lub nastrojowego.

n        Niedrogi system balustrad aluminiowych z łącznikami z 

ciśnieniowego odlewu cynkowego 
n    Szybki montaż – adaptery należy tylko docisnąć do balustrady
n    Daje poczucie otwartości
n    Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami jest w stanie przyjąć 

obciążenie sił bocznych do 1 kN
n    Duża odporność na zadrapania

21



THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS          WWW.Q-R AILING.COM

LINEAR LINE TO UNIKALNY SYSTEM BALUSTRADOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ 316, OPARTY NA PROSTYCH LINIACH I PŁASKICH KSZTAŁTACH, 

BEZ WIDOCZNYCH ELEMENTÓW ŁĄCZNYCH MOGĄCYCH ZAKŁÓCAĆ EFEKT KOŃCOWY.

W systemie Linear Line wykończenia ze stali nierdzewnej wsuwane są w 

prosty sposób do adapterów, które następnie wpuszczane są w słupki 

balustrady. Nie jest wymagane wiercenie szkła dzięki zastosowaniu 

nowego systemu oprawek. Jako wypełnienie można zastosować 

pionowe oprawki prętów lub szkło, mocując je za pomocą zacisków lub 

uchwytów do szkła. Decyzja o efekcie końcowym należy do Ciebie. 

n    Szybki montaż – wystarczy tylko wsunąć i zacisnąć adaptery w słupki 

balustrady
n    Kompletny system zawierający szeroki wybór wypełnień 
n    Nie jest wymagane wiercenie lub spawanie
n    Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami jest w stanie przyjąć 

obciążenie sił bocznych do 1 kN 
n    Brak widocznych wkrętów

LINEAR LINE
PROSTE LINIE, PŁASKIE KSZTAŁTY



Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy, w posadzce i boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:  Stal nierdzewna 316 - satynowa

Wypełnienie: Pręty lub szkło z zaciskami do szkła

Grubość szkła:   8 - 13,52 mm, w zależności od wybranych oprawek 

wypełnienia

Wykończenie:   Okrągłe lub kwadratowe poręcze, ze stali 

nierdzewnej lub drewna

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne dopasowane zaślepki do tralek
n    Dostępne sworznie zabezpieczające zaciski do szkła

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Stwórz miłą atmosferę i zwiększ 

bezpieczeństwo dołączając Q-lights 

Spotlight lub Linear Light do balustrady 

Linear Line na zewnątrz lub wewnątrz. Do 

wyboru opcje rozmieszczenia oświetlenia 

tak jak nam odpowiada lub możliwość 

ustawienia stałego strumienia światła 

funkcjonalnego lub nastrojowego.
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WYRAŹ TO JASNO WYBIERAJĄC SYSTEM SQUARE LINE®, PROSTOKĄTNA I NAJLEPSZA ODPOWIEDŹ NA TRENDY WZORNICZE TEJ DEKADY. 

SQUARE LINE DOWODZI, JAK PROSTY MOŻE BYĆ NAPRAWDĘ DOBRY PROJEKT.

Zmień wygląd balustrad i poręczy wykorzystując bardziej prostoliniowe i 

nowocześniejsze elementy, pełne ostrych, wyraźnych linii i kątów. System 

Square Line jest dostępny w trzech wariantach: Square Line® 40x40 

daje w 100% prostoliniowy wygląd; wytrzymały Square Line® 60x30 z 

mniejszymi odległościami między słupkami przystosowany do większych 

obciążeń i Square Line® 40x10 jako rozwiązanie z poręczą. Dzięki temu, że 

Square Line jest systemem modułowym, można również połączyć go z 

elementami innych systemów Q-railing. 

SQUARE LINE® 
STYLOWE GEOMETRYCZNE WZORNICTWO



n    Dostępny w trzech wariantach: 40x40, 60x30 i 40x10 
n    Prostokątne, geometryczne kształty i precyzyjne linie
n    Zawiera szeroką gamę modułowych, prostoliniowych 

komponentów
n    Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami jest w stanie przyjąć 

obciążenie sił bocznych doi 1 kN 
n    Wybór wypełnienia: pręty, stalowe linki, Easy Q-web lub szkło 

z zaciskami do szkła, uchwytami do szkła czy zaciskami typu 

Spider. 

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy, w posadzce i boczny

Zastosowania: Schody, balustrady i ściany

Materiał:  Stal nierdzewna 304 i 316 - satynowa

Wypełnienie:  Pręty, linki stalowe, siatka Easy Q web lub szkło z 

zaciskami, uchwytami czy adapterami typu Spider

Grubość szkła:  6 - 17,52 mm, w zależności od wybranych oprawek 

Wykończenie:   Okrągłe lub kwadratowe poręcze, ze stali 

nierdzewnej lub drewna

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne dopasowane zaślepki do tralek

Dodaj oświetlenie jako element 
uzupełniający
Zamontowanie  Q-lights Linear Light w 

poręczy zapewni dodatkową pomoc i szczyptę 

wytworności.  Dostępne są różnego rodzaju 

odcienie światła - od ciepłej lub zimnej bieli aż 

do kolorowego RGB. Montaż jest bardzo prosty. 

Przy pomocy jednego kliknięcia taśma LED jest 

zamontowana tak, że jest niewidoczna.
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JEŻELI PREFERUJESZ OKRĄGŁE KSZTAŁTY, NASZA KLASYCZNA OFERTA Z SERII Q-LINE ZAPEWNI CI OGROMNY WYBÓR KOMPONENTÓW I 

NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PROJEKTOWE. 

Klasyka linii Q-line opiera się na ponadczasowym, minimalistycznym 

wzornictwie, z czystymi, prostolinijnymi formami w stali nierdzewnej 

szczotkowanej matowo lub z połyskiem - to moda, która nigdy 

nie przeminie. Q-line obejmuje ogromny asortyment doskonałych 

jakościowo prefabrykowanych komponentów modułowych. 

Od w pełni przejrzystych systemów z wypełnieniem szklanym, po 

niekończące się konstrukcje z prętów czy też  systemy o industrialnym 

wyglądzie z wypełnieniem z linek stalowych lub z siatki: Q-line 

zaspokoi każde wymagania. 

Q-LINE
PONADCZASOWA KLASYKA



n    Nieograniczone możliwości projektowe
n    Ponadczasowy wygląd
n    Niezwykle szeroki asortyment prefabrykowanych 

komponentów modułowych
n    Dostępne różne wypełnienia 
n    Nie wymagane spawania; przy montażu stosuje się klejenie, 

wiercenie i gwintowanie 

Obciążenie:  Lekkie i średniego

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż podłogowy, w posadzce i boczny

Zastosowania:  Schody i balustrady

Materiał:  Stal nierdzewna 304 i 316 - satynowa i poler

Wypełnienie:  Pręty, linki, siatka Easy Q web lub szkło z zaciskami, 

uchwytami, adapterami typu Spider lub 

Glass Frame Tube

Grubość szkła:   6-17,52 mm, w zależności od wybranych oprawek 

wypełnienia

Wykończenie:   Okrągłe lub kwadratowe poręcze, ze stali 

nierdzewnej lub drewna

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne dopasowane zaślepki do tralek
n    Dostępne sworznie zabezpieczające zaciski do szkła

Dodaj oświetlenie dla podkreślenia 
dodatkowej finezji
Dla uzyskania jeszcze lepszej atmosfery 

czy większej finezji poręcz można łatwo 

dołączyć Q-lights Spotlight lub Linear Light 

do Duo Line na zewnątrz lub wewnątrz. Do 

wyboru opcje rozmieszczenia oświetlenia 

tak jak nam odpowiada lub możliwość 

ustawienia stałego strumienia światła 

funkcjonalnego lub nastrojowego.
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MONTUJĄC OŚWIETLENIE LED NADAJESZ SWOJEJ BALUSTRADZIE NOWY WYMIAR. SZEROKI ASORTYMENT – OD OŚWIETLENIA PUNKTOWEGO 

AŻ PO WSPÓŁCZESNE TAŚMY OŚWIETLENIOWE, DAJE MOŻLIWOŚCI EFEKTYWNEGO PODŚWIETLENIA KAŻDEJ BALUSTRADY.

Stosując Q-lights możesz stworzyć wyjątkowy nastrój i zwiększyć 

bezpieczeństwo systemów poręczy. System ten zapewnia wszystko 

co jest niezbędne do instalacji: trwałe i długo działające zewnętrzne 

i wewnętrzne oświetlenie LED. Możliwe jest ustawienie czasowego 

oświetlenia lub stałego strumienia światła funkcjonalnego czy 

nastrojowego. Q-lights w pełni współgra z całym asortymentem 

balustrad i poręczy frimy Q-railing.

Q-LIGHTS
WEJDŹ W ŚWIATŁO



Q-lights Linear Light
Wyobraź sobie piękne nastrojowe oświetlenie, które nadaje wyjątkowy 

wygląd Twojej balustradzie. Q-lights Linear Light oferuje oświetlenie 

LED dla poręczy, rur profilowanych czy profili bazowych. Elementami 

Linear Light można nawet upiększyć Easy Glass Juliet Balcony. Wszystkie 

rozwiązania dają stały liniowy strumień światłe, który jednocześnie 

zwiększa bezpieczeństwo i tworzy niepowtarzalną atmosferę.

Dostępne są różne wersje oświetlenia: w kolorze ciepłej i zimnej bieli 

oraz kolorowe RGB. Chcesz poeksperymentować i sprawdzić różne 

nastroje? Przyciemnij światło i sprawdź, jaka intensywność oświetlenia 

najlepiej pasuje do Twojego projektu. Instalacja jest dziecinnie prosta. 

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zainstalować pasek świetlny i ukryć go, 

aby nie był widoczny.

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz

Warianty:   Barwa oświetlenia: ciepła biel (24 V, w pomieszczeniach: 

IP20 / na zewnątrz: IP66), zimna biel (24 V, w 

pomieszczeniach: IP20 / na zewnątrz: IP66) lub światło 

kolorowe RGB (24 V, w pomieszczeniach: IP20)

Zastosowania:   Schody, balustrady, balkony typu Juliet i poręcze ścienne  

n    Taśmy LED w kolorze: zimna biel, ciepła biel lub kolorowe RGB
n    Wysokiej klasy profile plastykowe przezroczyste lub matowe maskujące 

taśmy LED i chroniące przed rażącym światłem 
n    Wmontowane okablowanie – kable są niewidoczne
n    System adapterów, który zmienia zwykłą rurę profilowaną w 

podświetloną poręcz
n    Specjalnie zaprojektowana rura profilowania Linear Light pozwala na 

dopasowanie taśmy LED tak, że może oświetlać szkła z przodu lub z tyłu
n    Okładzina aluminiowa z efektem stali  nierdzewnej dla profili bazowych 

Easy Glass Pro
n    Możliwość zastosowania przy modernizacjach w trakcie remontów

Q-lights Spotlight
Dostępne w wersji 24 V do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz 

oraz w wersji bardziej ekonomicznej 12 V. Wszystkie lampki LED 

posiadają okablowanie dostosowane do poręczy i zakładane są za 

pomocą wyjątkowej technologii jednego kliknięcia. Q-lights można 

zainstalować do rury ø 42,4 lub ø 48,3 mm (grubość ściany 2 mm), 

zatem można je wykorzystać przy wszystkich dostępnych u nas 

okrągłych poręczach.

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:   12V (w pomieszczeniu: IP 20/ na zewnątrz: IP66) i 

24V (w pomieszczeniu i na zewnątrz: IP66)

Zastosowania:  Schody, balustrady i poręcze ścienne  

n    Okablowane regulowane lampki LED
n    Niewidoczne okablowanie
n    Można zainstalować do rur ze stali nierdzewnej  ø 42,4 lub 

ø 48,3 mm (grubość ściany 2 mm)
n    Lampki LED nigdy się nie nagrzewają  - można je bezpiecznie 

dotknąć 
n    Odporne na kurz i wilgoć
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ULTRA RANGE JEST PIERWSZYM I JEDYNYM W SWOIM RODZAJU SYSTEMEM BALUSTRAD Q-RAILING WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ 

2205, WYRÓŻNIAJĄCEJ SIĘ NIEZWYKŁĄ ODPORNOŚCIĄ NA KOROZJĘ.

Ultra Range zapewnia niezrównaną jakość, z dodatkową odpornością 

na przebarwienia powodowane np. korozją wżerową. Dzięki 

zastosowaniu trwałych, odpornych na korozję materiałów nadaje się 

doskonale do zastosowania na basenach i terenach nadmorskich. 

Elementy systemu mają zaokrąglone narożniki i pochyłe powierzchnie, 

co sprzyja usuwaniu substancji powodujących korozję zanim dojdzie 

do jakiegokolwiek uszkodzenia. Ultra Range objęty jest 2-letnią 

gwarancją*, jakość gwarantowana. 

n    Znakomita odporność na korozję 
n    Doskonałe do zastosowania na basenach i terenach nadmorskich 
n    Nie wymaga spawania
n    2-letnia gwarancja antykorozyjna*

* 2 letnia gwarancja antykorozyjna zgodna z warunkami handlowymi firmy Q-railing

Obciążenie:  Lekkie

Zastosowanie:  W pomieszczeniu i na zewnątrz 

Warianty:  Montaż posadzkowy i ściennego

Zastosowania:   Schody, balustrady i barierki 

basenowe

Materiał:   Stal nierdzewna 2205 - satynowa

Wypełnienie: Szkło z zaciski do szkła MOD 28

Grubość szkła:  6 – 12,76 mm

Wykończenie: Dodatkowa poręcz

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne dopasowane zaślepki do tralek
n    Sworznie zabezpieczające zaciski do szkła 

MOD 28 (jakość 2205)

ULTRA RANGE 
GWARANCJA WYJĄTKOWEJ ODPORNOŚCI



D LINE 
KWINTESENCJA JAKOŚCI

D LINE, SYSTEM ZAPROJEKTOWANY PRZEZ ZNANEGO DUŃSKIEGO PROJEKTANTA KNUDA HOLSCHERA, TO JEDEN Z NAJPOPULARNIEJSZYCH 

SYSTEMÓW BALUSTRAD NA ŚWIECIE, UHONOROWANY PRESTIŻOWĄ NAGRODĄ RED DOT DESIGN AWARD.

Wykonany wyłącznie z wysokogatunkowej stali nierdzewnej 316, 

system d line spełnia najwyższe wymagania względem montażu w 

pomieszczeniach i na zewnątrz, a walory instalacyjne, użytkowe i 

estetyczne zadowolą nawet najbardziej wymagających. 

Zachwycającej estetyce d line towarzyszy wyjątkowa praktyczność, 

dlatego system ten wzbudza  niebywałe emocje u projektantów i 

architektów. d line wykonano z wielu standardowych, modułowych 

elementów. Bez spawania i wykonywania elementów na miejscu.

n    Zdobywca prestiżowej nagrody Red Dot Design Award
n    Wykonanie ze stali nierdzewnej w doskonałej jakości 316 
n    Optymalna modularność
n    Różnorodność balustrad, szkła strukturalnego i poręczy
n    Doskonale sprawdza się w przypadku dużych obciążeń

Obciążenie:  Średnie i bardzo wysokie

Zastosowanie:   W pomieszczeniu i na 

zewnątrz 

Warianty:   Montaż podłogowy i 

boczny

Zastosowania: Schody i balustrady

Materiał:  Stal nierdzewna 316

Wypełnienie:  Szkło

Grubość szkła:  10-25,52 mm

Wykończenie  Poręcz

Dodatkowe cechy: 
n    Dostępne dopasowane zaślepki do tralek
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