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BALUSTRADY FRANCUSKIE

Balustrady francuskie to zabezpieczenia wysokich okien (tzw. portfenetrów) i innych wysokich przeszkleń jak 
np. fasady szklane.  Zabezpieczenia te muszą spełniać odpowiednie normy co do wytrzymałości i posiadać 
określoną w przepisach wysokość.  Dzięki licznym systemom jesteśmy w stanie dopasować odpowiednie 
rozwiązania do oczekiwań inwestora zachowując spójny i niezakłócony wygląd fasady budynku. 
Duże możliwości w zakresie kolorystki szkła (szkła barwione lub bezbarwne laminowane kolorowymi foliami)
pozwalają na odpowiednie dopasowanie kolorystyczne tego typu przeszkleń. W ofercie
kilkanaście atestowanych i zbadanych rozwiązań technicznych o różnorodnym wyglądzie i sposobie montażu. 
Dla wybranych systemów możliwość montażu bezpośrednio do ram stolarki okiennej wykonanej
z PCV / PVC, aluminium, drewna i dla okien kompozytowych (drewno + aluminium). Systemowe
rozwiązania dla okien wyposażonych w rolety (przeszklenie może znajdować się przed lub za roletemi).
W  celu doboru odpowiedniego rozwiązania dla okien z roletami prosimy o kontakt przed produkcją okien / rolet.
Dla fasad z ociepleniem (wełna/styropian) należy przed położeniem ocieplenia zamontować marki mocujące.
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Kontakt na odpowiednio wczesnym etapie budowy poszerza zakres dostępnych rozwiązań.

W zależności od sposobu montażu dla wybranych systemów istnieją dodatkowe wymagania co do przygotowa-
nia powierzchni pod montaż. W przypadku systemów montowanych na ocieplone fasady należy pod ociepleniem
zamontować odpowiednie marki mocujące. W przypadku montażu do ram stolarki lub okien z roletami dla 
wybranych systemów również istnieją dodatkowe uwarunkowania. W celu doboru odpowiedniego systemu prosimy o 
kontakt - najlepiej przed produkcją stolarki. Umożliwi to na szerszy wybór z dostępnego asortymentu  
i pozwoli uniknąć niepotrzebnyych prac dodatkowych jak np. wycinanie ocieplenia

WYBÓR SYSTEMU I DOSTOSOWANIE PRZESTRZENI 
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PODZIAŁ BALUSTRAD FRANCUSKICH ZE WZGLĘDU NA ROZWIĄZANIE TECHNICZNE

PRZYKŁADOWE SPOSOBY MOCOWAŃ NA BAZIE PROFILA OKIENNEGO

SAMONOŚNE W PROFLU BALUSTRADOWYM W PROFILU OKIENNYM W PROFILACH POZIOMYCH PUNKTOWE

Możliwe sposoby montażu Możliwe sposoby montażu Możliwe sposoby montażu Możliwe sposoby montażu
• DO CZOŁA  FASADY • DO CZOŁA  FASADY

• W ŚWIETLE STOLARKI
• DO RAM STOLARKI

• DO RAM STROLARKI Z ROLETAMI

• DO CZOŁA FASADY • DO CZOŁA FASADY

DO CZOŁA FASADY W ŚWIETLE STOLARKI DO RAM STOLARKI DO RAM STOLARKI Z ROLETAMI

Wszystkie systemy balustrad mają dodatkowe wymagania techniczne co do sposobu przygotowania miejsca montażu. Aby nie ograniczać możliwych 
do zastosowania rozwiązań, prosimy o kontakt. Właściwym momentem będzie czas przed rozpoczęciem rozpoczęciem produkcjji stolarki.

a
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PROFIL BALUSTRADOWY PROFIL OKIENNY

PROFIL POZIOMY PUNKTOWE

CECHY SYSTEMU:

• wysokość szklenia na podstawie badań wybranego 
systemu (905 - 1100mm)
• grubość szkła: 17,52 - 25,52mm
• brak konieczności łączenia poręczy z budynkiem 
• możliwe również bez pochwytu (SentryGlas ®)
• nieograniczona szerokość tafli szklanych przy 
zastosowaniu poręczy

CECHY SYSTEMU:

• wysokość szklenia na podstawie badań wybranego 
systemu (od 275mm)  
• szerokość pojedynczego modułu: do 3000mm 
(3300mm na zapytanie) 
• grubość szkła: 10,76 - 21,52mm
• mocowanie do fasady budynku, w świetle stolarki, 
do ram okiennych również wyposażonych w rolety 
(szklenie przed lub za roletami)

CECHY SYSTEMU:

• wysokość szklenia na podstawie badań wybranego 
systemu
• szerokość modułu: do 2800mm
• grubość szkła: 8,76 - 21,52mm
• systemy z mocowaniami okrągłymi i prostokątnymi
• możliwe podświetlenie LED poręczy dla systemu o 
przekroju prostokątnym
• wykonanie ze stali nierdzewnej 316 lub aluminium

CECHY SYSTEMU:

• wysokość szklenia 1000mm
• szerokość modułu: do 2200mm
• grubość szkła: 13,52 - 21,52mm
• mocowania o średnicy fi 50-72mm
• rozwiązania indywidualne na podstawie obliczeń
• dostępne rozwiązania ze słupkami i bez
• dostępne rozwiązania z i bez boręczy

Każdy z systemów wymaga dodatkowych uzgodnień i doboru rozwiązania oraz 
grubości szklenia na podstawie badań. Prosimy o kontakt przed wyborem rozwiązania.


