
IN HOOGTE VERSTELBARE GLASBALUSTRADE



“ClickitUp® is meer dan een glasbalustrade. 
  In de verhoogde stand werkt ClickitUp® 

  als windscherm.”

Het design en de constructie van ClickitUp® zijn nieuw op de markt en het product is gepatenteerd door ErgoSafe AB. 
Design right 002416248. 001-005. 3/3 2014

by



EEN IN HOOGTE VERSTELBARE GLASBALUSTRADE MET EEN GLASHELDER UITZICHT
ClickitUp® is meer dan een glasbalustrade. Op een winderige dag kunt u de bewegende sectie van de glasbalustrade met een 
drukontgrendeling ontgrendelen. In de verhoogde stand werkt de balustrade als weer- en windscherm. 

ClickitUp® beschermt de gasten van een restaurant tegen weer en wind en maakt het buitenterras tot een heerlijke plek om te 
vertoeven. Meer uren per dag én per jaar. Bent u wat huiselijker ingesteld, dan zorgt de in hoogte verstelbare glasbalustrade 
voor een langer en aangenamer buitenseizoen met familie, vrienden en bekenden. 

ClickitUp® is verkrijgbaar voor op de begane grond (ClickitUp®Standard), voor op een balkon/terras (ClickitUp®Balcony) en voor 
achter een bestaande balustrade (ClickitUp®Inside). ClickitUp®Standard en ClickitUp®Balcony zijn verkrijgbaar als vaste 
glasbalustrade. Ga voor meer informatie over de in hoogte verstelbare glasbalustrade naar www.clickitup.nl







 

 

 

 

 
Hoogte laag/hoog

Breedte, rechte sectie

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

1.100 mm vaste lage stand/1.900 mm in verhoogde stand. Te bestellen als glasbalustrade van 1.100 mm hoog. 

Max. afm. 1.800 mm

Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechniek om de bewegende sectie te balanceren.

In hoogte verstelbare glasbalustrade - ClickitUp®Standard 

Breedte, hoeksectie Haakse hoek, afm. 500 mm + 500 mm of verstekhoek. Neem voor andere hoekoplossingen contact op met verkoper.

Glas vaste sectie/ 
bewegende sectie Gehard glas 8 mm/gehard glas 6 mm

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Tegen meerkosten zwart geanodiseerd of in poedercoating in RAL-kleur.

Productiemethode UV-verlijming voor glashoek van 90 graden. Voor de montage van glas op aluminium palen wordt structural glazing gebruikt.

Veiligheid CE-keurmerk volgens de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG. Monteer de balustrade niet op plaatsen waar mensen naar beneden kunnen vallen.

In hoogte verstelbare glasbalustrade met deurfunctie. 
ClickitUp®Door is verkrijgbaar in de maximale afmeting 1.200 mm. 



 

 

 

AFDEKKAPPEN EN GRONDBEVESTIGINGEN, dubbel en/of enkel worden bij levering bij de secties bijgeleverd. 
Rechts ziet u een illustratie van een verstekhoek.



 

 

 

 

 

In hoogte verstelbare glasbalustrade - ClickitUp®Balcony

Hoogte laag/hoog

Breedte, rechte sectie

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

Hoek

Glas vaste sectie/ 
bewegende sectie 

Productiemethode 

Veiligheid

Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechniek om de bewegende sectie te balanceren.

Voor de montage van glas op aluminium palen wordt structural glazing gebruikt.

Getest conform EN 12600:2002. CE-keurmerk volgens de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG.

Gehard gelamineerd glas 9,52 mm in vaste sectie/gehard glas 6 mm in bewegende sectie. 

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Tegen meerkosten zwart geanodiseerd of in poedercoating in RAL-kleur.

Max. 1.500 mm (afhankelijk van windbelasting ter plaatse)

Verstekhoek (zie ClickitUp®Standard). Neem voor andere hoekoplossingen contact op met verkoper.

1.100 mm vaste lage stand/1.900 mm in verhoogde stand. Te bestellen als glasbalustrade van 1.100 mm hoog. 





 

 

 

 

 
Hoogte laag/hoog

Breedte, rechte sectie

Oppervlaktebehandeling

Aandrijving

1.100 mm vaste lage stand/1.900 mm in verhoogde stand.

Max. afm. 1.500 mm, op maat gemaakt

Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechniek om de bewegende sectie te balanceren.

In hoogte verstelbare glasbalustrade - ClickitUp®Inside

Breedte, hoeksectie Verstekhoek (zie ClickitUp®Standard). 

Glas vaste sectie/ 
bewegende sectie Gehard glas 8 mm/gehard glas 6 mm

Productiemethode Voor de montage van glas op aluminium palen wordt structural glazing gebruikt.

Veiligheid CE-keurmerk conform de Europese Machinerichtlijn 2006/42/EG. Bij valgevaar naar buiten alleen combineren met balustrades die zijn goedgekeurd. 

Standaard natuurlijk geanodiseerd. Tegen meerkosten zwart geanodiseerd of in poedercoating in RAL-kleur.

ClickitUp®Inside, is verkrijgbaar in twee varianten. Wat de varianten van elkaar scheidt, is het vaste 
onderste glas. Links is het vaste glas 400 mm en rechts is het glas net als ClickitUp®Standard, 
1100 mm. Welke variant geschikt is, hangt af van de reeds aanwezige balustrade.
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