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GLASHELDER
Een glazen balustrade van ClickitUp® wordt ontwikkeld met de combinatie van design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit in het  

achterhoofd. Het stijlvolle silhouet van de glazen balustrade wordt verkregen door de combinatie van glas, aluminium en de verlijmings-

techniek Structural Glazing, wat inhoudt dat het glas rechtstreeks op de aluminiumpro�elen wordt gelijmd. Deze combinatie geeft de glazen  

balustrade zijn minimalistische uitstraling, waarbij de focus ligt op de transparantie van het glas. ClickitUp® zorgt voor een glashelder uit-

zicht!

ZWEEDS EN DUURZAAM
We zijn een Zweeds bedrijf met onze eigen fabriek in Halmstad waar we alle productie- en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren. Dit garan-

deert dat u een glazen balustrade krijgt van de hoogste kwaliteit, die is geproduceerd door ons eigen, uitstekend opgeleide personeel. 

We werken in modern uitgeruste ruimten onder de beste arbeidsomstandigheden. Hier produceren we duurzame producten van volledig 

te herwinnen materiaal, waarbij we zorgen voor onze natuurlijke bronnen. We nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van het 

milieu en onze medewerkers.

KWALITEIT EN VEILIGHEID
Als vooruitstrevend bedrijf staan kwaliteit en veiligheid bij ons hoog in het vaandel. We bieden verschillende productgroepen aan 

die hoge eisen stellen aan ons als leverancier. Eisen die we als vanzelfsprekend beschouwen om ons aan te houden. Om hieraan te 

voldoen, moeten de producten worden getest en gecontroleerd. Welke wettelijke eisen en tests van toepassing zijn, is afhankelijk 

van de verkochte producten en de locatie waar deze worden geïnstalleerd. In de specificaties van elk product vindt u welke tests en 

certificeringen zijn uitgevoerd.  Aangezien de wet- en regelgeving per land kan verschillen, vindt u meer informatie op onze website: 

www.clickitup.com

Een premium glazen balustrade met de nadruk op design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit 







Eén glazen balustrade, meerdere varianten!

Om zo goed mogelijk te kunnen genieten van uw buitenruimte, hebben we vijf verschillende varianten glazen balustrades 

ontwikkeld. Als bescherming tegen de wind en met behoud van het uitzicht kunt u kiezen voor de beweegbare glazen balustra-

de ClickitUp® en ClickitUp®Balcony. In hetzelfde elegante en strakke design hebben we ook een vaste glazen balustrade,  

CiU®Fixed en CiU®Balcony Fixed, die probleemloos kunnen worden gecombineerd met de beweegbare glazen balustrade. Beide 

passen perfect op uw terras of balkon. Als u al een balustrade heeft, maar alsnog een windscherm wilt installeren, kunt u kiezen 

voor ClickitUp®Inside. Lees voor meer informatie verder in de brochure of ga naar onze website: www.clickitup.com.   

 

Als u een restaurant heeft en uw klanten een omgeving wilt bieden die bestand is tegen alle weersomstandigheden, is 

ClickitUp® een populair alternatief. Uw gasten worden beschermd tegen weer en wind en de beglazing maakt de buiten-

ruimte tot een aangename plek om te verblijven, zowel langer op de dag als gedurende een langere tijd van het jaar.  

ClickitUp® worden beschermd door ErgoSafe AB. 
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014
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Glazen balustrade met deurfunctie  
ClickitUp®Door is beschikbaar in  
de breedten 1000 mm of 1100 mm

Hoogte, hoogste/laagste stand

Breedte

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand. 

Maximaal 1800 mm.

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.

ClickitUp®

Glas vast deel/bewegend deel Gehard glas 8 mm/Gehard glas 6 mm.

Productiemethode Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar 

een valrisico van bestaat.

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.



Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.



 

 

 

 Veiligheid De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar een valrisico van bestaat.

Hoogte glazen balustrade

Breedte

Oppervlaktebehandeling

1100 mm.

Maximaal 1800 mm.

CiU®Fixed

Glas Gehard glas 8 mm.

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.Productiemethode





ClickitUp®Balcony

Hoogte, hoogste/laagste stand

Breedte

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

Glas vast deel/bewegend deel 

Productiemethode 

Veiligheid

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Getest overeenkomstig EN 12600:2002 belastingsproef. CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. 

Gehard gelaagd glas 8,76 mm in het vaste deel / Gehard glas 6 mm in het bewegende deel. 

Maximaal 1500 mm.

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand. 

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.



Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.



 

 

 

 Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.

CiU®Balcony Fixed

Hoogte glazen balustrade

Breedte

Oppervlaktebehandeling

Glas 

Productiemethode 

Veiligheid

Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Getest overeenkomstig EN 12600:2002 belastingsproef.

Gehard gelaagd glas 8,76 mm.

Maximaal 1500 mm.

1100 mm.



 

 

 



 

 

 

 

ClickitUp®Inside, beschikbaar in twee uitvoeringen. 
Het verschil tussen de uitvoeringen zit hem in het 
onderste vaste glas. 

Hoogte, hoogste/laagste stand

Breedte

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

1100 mm vaste onderkant / 1900 mm in hoogste stand.

Maximale afmeting 1500 mm

Het systeem beschikt over een semi-automatische gasveertechniek die het bewegende deel in evenwicht houdt.

ClickitUp®Inside 400/1100

Glas vast deel/bewegend deel Gehard glas 8 mm/Gehard glas 6 mm.

Productiemethode Voor de montage van het glas op de aluminium palen wordt gebruikgemaakt van Structural Glazing.

Veiligheid CE-gemarkeerd overeenkomstig de machinerichtlijn 2006/42/EG. Kan alleen worden gecombineerd met balustraden die zijn 

goedgekeurd als er een valrisico bestaat.

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs zwart geanodiseerd of gepoederlakt in RAL-kleuren.
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