Q-RAILING SYSTEMEN
DE IDEALE OPLOSSING VOOR
AL UW RAILINGPROJECTEN

THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

BRENG UW VISIE TOT LEVEN
WELKOM BIJ Q-RAILING, DÉ LEVERANCIER VAN INNOVATIEVE RAILINGSYSTEMEN VAN TOPKWALITEIT. ONS ASSORTIMENT OMVAT
LEUNINGEN EN BALUSTRADES VOOR TRAPPEN EN VEILIGE AFSCHEIDINGEN VOOR BALKONS EN ETAGES.
Deze brochure biedt een overzicht van onze complete systemen, die zijn samengesteld uit hoogwaardige producten. De meer dan 4000
items zijn vrijwel allemaal modulair en altijd snel en gemakkelijk te monteren. Combineer naar hartenlust elementen uit verschillende
systemen en creëer een geheel nieuwe look. Met Q-railing beschikt u over een onbeperkt scala aan ontwerpmogelijkheden!
Ga voor meer informatie over al onze systemen en producten naar www.q-railing.com. Daar kunt u direct bestellen in de webshop of
onze catalogus aanvragen.

WAAROM Q-RAILING?
KWALITEIT
Geef uw projecten de hoge kwaliteit die ze verdienen.
n Perfecte oppervlakte en afwerking
n Zeer nauwkeurige afmetingen en toleranties
n Q-railing is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015
EENVOUDIG BESTELLEN
Begin direct met monteren.
n Alles direct uit voorraad leverbaar
n 24 uur per dag bestellen in onze webshop; tijdens kantooruren
ook telefonisch of per e-mail
n Deskundige verkoopmedewerkers staan voor u klaar
BREED ASSORTIMENT
Kies uit een groot aantal railingsystemen.
n Modulaire producten: combineer verschillende stijlen en systemen
n Verkrijgbaar in ronde, rechthoekige en ovale modellen
n Gemaakt van hoogwaardig RVS 304, 316 of 2205, aluminium,
gepoedercoat staal, hout of zamak
VEILIGHEID
U kunt erop vertrouwen dat alle producten en systemen
uitvoerig zijn getest.
n Q-railing systemen zijn getest en goedgekeurd volgens de
belangrijkste Europese bouwrichtlijnen
n Alle producten zijn voorzien van een CE-markering;
prestatieverklaringen zijn op verzoek verkrijgbaar
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n
n

Q-railing producten worden getest in het eigen testlaboratorium
 eiligheid gegarandeerd door certificering van onafhankelijke
V
internationale testinstituten en toonaangevende autoriteiten

INNOVATIE
Altijd een vernieuwend, hoogwaardig resultaat.
n Jaarlijks nieuwe producten en verbeteringen
n BIM objecten, CAD tekeningen en andere technische
documenten beschikbaar op www.q-railing.com
n Download gratis Q-PAC (Professional Anchor Calculation)
software via www.q-railing.com voor het bepalen
van het juiste Q-railing anker
n Baanbrekende nieuwe oplossingen voor nog snellere en
eenvoudigere montage
n Lassen is niet nodig dankzij doordachte productdesigns
DESIGN
Aandacht voor het ontwerp.
n Een fraaie, tijdloze uitstraling dankzij de ontwerpen van bekende
designers en het Q-railing-team
n Tijd en geld besparende designs
n Elk Q-railing product is veilig en praktisch

INHOUD
GLASRAILINGSYSTEMEN
LINEAIRE BEVESTIGING
EASY GLASS® HYBRID
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INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

EASY GLASS® HYBRID
LESS IS MORE
EEN HAAST ONZICHTBAAR VLOERPROFIEL EN LAGERE KOSTEN. MET EEN ALUMINIUM VLOERPROFIEL VAN SLECHTS 43 MILLIMETER HOOG EN
EEN GUNSTIG PRIJSKAARTJE BEVESTIGT EASY GLASS® HYBRID DE UITDRUKKING: ‘LESS IS MORE’.
Kies bij Hybrid uit twee verschillende montagemogelijkheden:
bevestigd aan de muur of ondersteund door balusters. Met de
bredere Hybrid U-profielbuis creëert u geheel zonder balusters een
glasrailing tot wel 3 meter breed. Voor een bredere railing voegt u de
bijbehorende slanke balusters toe.
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De aluminium vloerprofielen en U-profielbuizen kunt u bestellen in
een mat zilver look of in een onbewerkte variant. De balusters en
fittingen zijn verkrijgbaar in zilvergrijs gepoedercoat staal.

n
n
n
n
n

n

 etaalbare glasbalustrade
B
Lichtgewicht aluminium vloerprofiel
Tot 3 meter afstand tussen de balusters
Montage mogelijk met en zonder balusters
Geen ankers nodig voor de montage van het vloerprofiel; pluggen
en schroeven volstaan
Geïntegreerd drainagesysteem

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top-, zij- en wandmontage
Balustrades
Aluminium (mat zilverlook) en zilvergrijs
gepoedercoat staal (RAL 7047)
Glas
8 - 13,52 mm
U-profielbuis

Linear Light als optie
Breidt uw Easy Glass Hybrid balustrade
eenvoudig uit met Q-light Linear Light.
Dit systeem biedt drie verschillende LED
strips: voor warm wit licht, koud wit licht
en RGB licht. De montage is gemakkelijk.
U bevestigt de strips met slechts 1 klik op
hun plek en u hebt ze direct uit het zicht
weggewerkt.
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EASY GLASS® SLIM
MINIMALISTISCH ONTWERP MET MAXIMALE IMPACT
GEEF UW PROJECT NET DAT BEETJE MEER. EASY GLASS® SLIM COMBINEERT EEN FRAAI DESIGN EN MAXIMALE TRANSPARANTIE IN EEN
AANTREKKELIJK GEPRIJSDE GLASBALUSTRADE. HET LICHTGEWICHT VLOERPROFIEL MAAKT EASY GLASS SLIM GEMAKKELIJK TE PLAATSEN,
WAARDOOR U KOSTBARE MONTAGETIJD BESPAART!
Easy Glass Slim is een complete en betaalbare oplossing voor zowel
binnen als buiten. Het systeem is uitermate geschikt voor woningen,
commerciële panden en winkels: gebouwen die profiteren van
een minimalistische en transparante look en waar een maximale
belasting van 1 kN volstaat.
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Met het unieke Safety Wedge systeem zijn de glaspanelen snel en
gemakkelijk te monteren. Easy Glass Slim is een schoolvoorbeeld van
hoe design, veiligheid en functionaliteit samen kunnen gaan.
De perfecte keus voor trappen, balkons en andere railingprojecten.

BIM

Voeg licht toe voor extra uitstraling
U kunt eenvoudig Q-lights Spotlight of Linear
Light toevoegen aan het Easy Glass Slim
systeem voor extra uitstraling. Er is keus uit
lichtintervallen voor zowel binnen als buiten
of een homogene stroom van functioneel of
sfeerlicht.

n
n
n
n

n

Betaalbare glasbalustrade
Lichtgewicht aluminium vloerprofiel
Snelle en eenvoudige montage op locatie
Optionele bekleding verkrijgbaar in RVS of
aluminium met RVS look
Geïntegreerd drainagesysteem
201605_6904_qg_01_xxx_01_xx©

201605_6905_qg_01_xxx_01_xx©

Easy Glass® Slim
Easy Glass® Slim
Topmontage /
Zijmontage
2016 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights
2016 ©
reserved.
Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
Usage strictly limited to contract conditions.
IngietenUsage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

Ontworpen voor: Licht en gemiddeld gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Top- en zijmontage en
ingegoten in de vloer
Toepassing:
Trappen en balustrades
Materiaal:
Aluminium, RVS look of
onbewerkt
Vulling:
Glas
Glasdikte:
12-21,52 mm
Afwerking:
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of
extra handrailing
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EASY GLASS® PRO
GEMAKKELIJK UITLIJNEN
EASY GLASS® PRO: HET ENIGE VLOERPROFIEL WAARBIJ U HET GLAS VANAF ÉÉN KANT NAUWKEURIG KUNT UITLIJNEN. PRO IS DE PERFECTE
OPLOSSING VOOR UITDAGENDE CONSTRUCTIEVRAAGSTUKKEN.
Met Easy Glass Pro kunt u het uitlijnen van het glas vanaf de
montagezijde uitvoeren, zonder bouten, schroeven, steigers of
speciaal gereedschap. Het systeem is verkrijgbaar in vijf verschillende
profielen: twee voor topmontage en drie voor zijmontage. Dankzij het
Safety Wedge systeem kunt u de glaspanelen eenvoudig tot 10 mm in
elke richting uitlijnen – en dat allemaal vanaf de binnenkant!
Voor de vloerprofielen van Easy Glass Pro hebt u geen ankers
met verzonken kop nodig. In plaats daarvan kunt u de gunstig
geprijsde bolkop ankers gebruiken. Daarnaast zijn er voor de beide
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topmontage-profielen minder ankers nodig dan voor andere
systemen.
Twee unieke elementen van de Pro-serie zijn het F-vormige profiel
voor topmontage en het Y-vormige profiel voor zijmontage. Beide
zijn speciaal ontworpen voor niet-afgewerkte vloeren en geven u de
mogelijkheid de profielen zo dicht mogelijk bij de rand van het beton
te plaatsen. Tot slot is er nog de ‘Inverse’ variant. Dit vloerprofiel voor
zijmontage is speciaal bedoeld voor montage aan de binnenzijde van
een borstwering op bijvoorbeeld een dakterras.

BIM

6915-adj_with-glass_02_xx©
6916-adj_with-glass_02_xx©
6906-adj_with-glass_02_xx©
6909-adj_with-glass_02_xx©

Easy Glass® Pro
Easy Glass® Pro F Easy Glass® Pro
Easy Glass® Pro Y
Topmontage /
Topmontage
Zijmontage
Zijmontage
2014 © Q-railing Europe GmbH 2014
& Co.©KG
- All rights
reserved.
Q-railing
Europe
GmbH
&
Co.
KG - All rights reserved.
2014 © Q-railing Europe GmbH2014
& Co.
KG
- All rights
reserved.
©Ingieten
Q-railing
Europe
GmbHUsage
& Co. strictly
KG - Alllimited
rights to
reserved.
contractUsage
conditions.
strictly limited to contract conditions.

Easy Glass® Pro Inverse
Zijmontage

Usage strictly limited to contract
conditions.
Usage
strictly limited to contract
conditions.
For
support please contact us on:
Forsupport.pm@q-railing.com
support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on:
For support.pm@q-railing.com
support please contact us on: support.pm@q-railing.com

n
n
n
n
n

n
n

 lle montage en uitlijning gebeurt vanaf de binnenkant van de balustrade
A
Snelle en eenvoudige montage op locatie
Gunstig geprijsde ankers te gebruiken; geen verzonken verankering
Minder ankers nodig voor beide topmontage-profielen
F-vormig vloerprofiel kan direct tegen de rand van een balkon worden
gemonteerd
Geschikt voor de meest uitdagende constructievraagstukken
Geïntegreerd drainagesysteem

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen en balustrades
Aluminium, RVS look en RVS IX look of onbewerkt
Glas
12-21,52 mm
U-profielbuis, U-profiel, Edge Protection en/of extra
handrailing

Extra's:
n Verbindingsstiften voor het verbinden van vloerprofielen zijn inclusief
n Vloerprofiel met optionele RVS IX look maakt bekleding overbodig

Exclusieve Linear Light vloerprofielbekleding
Verlicht uw Easy Glass Pro systeem
eenvoudig met Q-lights Linear Light voor
vloerprofielbekleding, exclusief verkrijgbaar
voor het standaard topmontage-vloerprofiel.
Dit systeem biedt LED strips voor warm en
koud wit licht en RGB licht. De montage is
gemakkelijk. U bevestigt de strips met slechts
1 klik op hun plek en u hebt ze direct uit het
zicht weggewerkt.
9

EASY GLASS® MAX
HET STERKSTE PROFIEL ALLER TIJDEN

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
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ER IS GEEN LIMIET ALS HET GAAT OM EASY GLASS® MAX. HET SYSTEEM IS BESTAND TEGEN EXTREEM ZWARE LASTEN EN EEN HOGE
WINDBELASTING.
Het ruimtegevoel dat door dit glasrailingsysteem wordt gecreëerd, is
een prachtige aanvulling op elke openbare ruimte. Met Easy Glass Max
hebt u de keus uit vier verschillende vloerprofielen, alle lichtgewicht
maar toch ultra-sterk.
Naast vloerprofielen voor standaard top- en zijmontage zijn er voor
Easy Glass Max ook de speciale F- en Y-vormige vloerprofielen.
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Hiermee kunt u zelfs een glasbalustrade opbouwen direct aan de rand
van het beton. Zo zorgt u voor een nog strakker geheel en optimaal
gebruik van de ruimte. Monteer de vloerprofielen eenvoudig en
efficiënt met zeskantankers.

BIM

n

n
n
n

 oor openbare voorzieningen waar hoge veiligheidseisen
V
worden gesteld
Snelle en eenvoudige montage op locatie
G
 eïntegreerd drainagesysteem
A
 luminium bekleding met RVS look verkrijgbaar
20141126_6926_qg_01_xxx_01_xx©
20141126_6929_qg_01_xxx_01_xx© 20141126_6935_qg_01_xxx_01_xx©20141126_6936_qg_01_xxx_01_xx©

Easy Glass® Max
Topmontage /
Ingieten

Easy Glass® Max F
Topmontage

Easy Glass® Max
Zijmontage

Easy Glass® Max Y
Zijmontage

2014 © Q-railing Europe GmbH & Co. KG 2014
- All rights
reserved.
Q-railing Europe GmbH & Co. KG - All
rights
reserved.Europe GmbH & Co. KG - All rights reserved.
© Q-railing
Europe GmbH & Co. KG - All 2014
rights©reserved.
2014
© Q-railing
Usage strictly limited to contract conditions.
Usage strictly limited to contract conditions. Usage strictly limited to contract conditions. Usage strictly limited to contract conditions.
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com
For support please contact us on: support.pm@q-railing.com

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Zwaar en extra zwaar gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen en balustrades
Aluminium, RVS look of RVS IX look
Glas
19 - 31,52 mm
U-profielbuis, U-profiel, Edge Protection en/of extra
handrailing

Voeg licht toe voor extra uitstraling
U kunt eenvoudig Q-lights Spotlight
of Linear Light toevoegen aan het
Easy Glass Max systeem voor extra
uitstraling. Er is keus uit lichtintervallen
voor zowel binnen als buiten of een
homogene stroom van functioneel of
sfeerlicht.
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Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht gebruik
Binnen en buiten
Topmontage
Balustrades
RVS 316, geslepen
Glas
12-17,52 mm
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of
extra handrailing

Extra's:
n Bijpassende afdekkappen verkrijgbaar
n Voeg licht toe voor extra uitstraling

EASY GLASS® MOD 61-62
MINIMALISME NIEUWE STIJL
ZOEKT U EEN GLAZEN BALUSTRADE MET EEN COMPLEET NIEUWE LOOK? HET STRAKKE ONTWERP VAN DE EASY GLASS® MOD 61 EN
EASY GLASS® MOD 62 VLOERGLASKLEMMEN BIEDT EEN UNIEKE MANIER OM EEN VOLLEDIG VRIJ UITZICHT TE CREËREN.
Easy Glass MOD 61 is stijlvol en rond, terwijl Easy Glass MOD 62
hoekige en rechte lijnen heeft. Met de bijpassende afdekkappen
maakt u de look helemaal af. Beide vloerglasklemmen laten zich
eenvoudig monteren. De in het design geïntegreerde sleufgaten
versnellen het montageproces aanzienlijk.
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n
n
n

Minimalistisch vloerglasklemsysteem
Verkrijgbaar in ronde en hoekige vorm
Gemakkelijke montage dankzij sleufgaten

n

n
n

n

B
 evestiging van MOD 6000 met
een enkel anker en MOD 6400 met
2 ankers
G
 een zichtbare schroeven
M
 OD 6000 heeft een ingebouwde
waterpas voor eenvoudige afstelling
B
 orgpen verkrijgbaar voor MOD 6000;
MOD 6400 heeft er geen nodig

Ontworpen voor: L icht en gemiddeld
gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Topmontage
Toepassing:
Balustrades
Materiaal:
RVS 316, geslepen
Vulling:
Glas
Glasdikte:
12-21,52 mm
Afwerking:
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing
Extra's:
n Borgpen voor vloerglasklem MOD 6000
verkrijgbaar
n Voeg licht toe voor extra uitstraling

EASY GLASS® MOD 6000-6400
EEN DESIGN DAT ERUIT SPRINGT

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

BENT U OP ZOEK NAAR DE ONDERSCHEIDENDE FACTOR VOOR UW PROJECT, ZOEK DAN NIET VERDER. DE EASY GLASS VLOERGLASKLEMMEN
ZIJN EEN KLASSE APART.
Easy Glass® MOD 6000 is een zeer opvallende, op de vloer te plaatsen
glasklem in de vorm van een brede schelp. Het bevestigingssysteem
met een enkel anker is onderhoudsvrij en vormt een bewezen
krachtige basis voor uw glasbalustrade. De MOD 6000 glasklem
is bedoeld voor licht gebruik, bijvoorbeeld in woningen en licht
commerciële projecten.

Easy Glass® MOD 6400 biedt u dezelfde voordelen als Easy Glass
MOD 6000, maar is sterker en robuuster. De vloerglasklem is voorzien
van het ingenieuze Safety Wedge systeem en heeft tijdens diverse
tests aangetoond zonder problemen lijnlasten tot 1 kN/m aan te
kunnen. Net als bij Easy Glass MOD 6000 zijn bij gebruik van Easy Glass
MOD 6400 geen gaten in het glas nodig. De glasvulling wordt
namelijk veilig geklemd. De MOD 6400 glasklem is vooral bedoeld
voor middelzware projecten.
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n
n

n

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Uniek, ingenieus ontwerp
T e gebruiken als glasklem of glasadapter
Getest voor het weerstaan van lijnlasten
tot 1 kN
Afgewerkt met RVS afdekkap

Licht gebruik
Binnen en buiten
Zijmontage
Trappen en balustrades
RVS 304 en 316, geslepen
Glas
12-21,52 mm
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing

Extra's:
n Optionele bevestiging met tweede anker
n Voeg licht toe voor extra uitstraling

EASY GLASS® MOD 0763
PERFECTIE OVER DE VOLLE BREEDTE
DE MODERNE, RECHTHOEKIGE EASY GLASS® MOD 0763 VERENIGT HET BESTE VAN TWEE WERELDEN: DANKZIJ DE VERSTELBARE PIN KAN DIT
VEELZIJDIGE MODEL NAAR KEUZE ALS GLASKLEM OF GLASADAPTER WORDEN GEBRUIKT. IN BEIDE GEVALLEN ZIJN ABSOLUTE VEILIGHEID, EEN
TIJDLOZE UITSTRALING EN EEN AANTREKKELIJK DESIGN GEGARANDEERD.
Karakteristiek voor dit systeem is dat u hiermee het glas tot voorbij de
rand van de vloer kunt laten doorlopen. Dit geeft een fraai en transparant
effect. U kunt MOD 0763 als glasklem onderaan tussen twee glaspanelen
monteren of twee adapters aan de onderkant van elk glaspaneel
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plaatsen. Het systeem van hoogwaardig RVS kan zowel binnen als buiten
worden gebruikt langs trappen en balustrades. Easy Glass MOD 0763
zorgt altijd voor een bijzonder effect!

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

Voeg licht toe voor extra uitstraling
U kunt eenvoudig Q-lights Spotlight of Linear
Light toevoegen aan het Easy Glass MOD 4762
systeem voor extra uitstraling. Er is keus uit
lichtintervallen voor zowel binnen als buiten
of een homogene stroom van functioneel of
sfeerlicht.

Ontworpen voor: L icht en gemiddeld
gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Zijmontage
Toepassing:
Trappen en balustrades
Materiaal:
RVS 316, geslepen
Vulling:
Glas
Glasdikte:
12-21,52 mm
Afwerking:
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

EASY GLASS® MOD 4762
VERFIJND EN VEILIG
HET VIERKANTE MODEL VAN EASY GLASS® MOD 4762 IS UNIEK DOOR ZIJN ELEGANTE LIJN EN EEN HOOGWAARDIGE DETAILLERING.
Het adembenemende design van deze adapter, dat ook nog eens
eenvoudig te monteren is, maakt Easy Glass MOD 4762 tot het
kroonjuweel op uw project. MOD 4762 beschikt over een ingebouwde
waterpas, waarmee nauwkeurig uitlijnen een peulenschil is. De adapter
is verkrijgbaar in RVS 316 en is geschikt voor zowel binnen als buiten.

n
n
n
n
n

 niek rechthoekig ontwerp
U
Afgewerkt met RVS afdekkap
Ingebouwde waterpas
Bevestiging met één enkel anker (tweede ankerbevestiging mogelijk)
Voor binnen en buiten
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Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Zijmontage
Trappen en balustrades
RVS 304 en 316, geslepen
Glas
8-25,52 mm
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing

Extra:
Voeg licht toe voor extra uitstraling

n

EASY GLASS® MOD 0760-0766
EERSTEKLAS MULTIFUNCTIONEEL ONTWERP
VIND DE OPTIMALE BALANS TUSSEN FRAAIE RVS DETAILS EN DE TRANSPARANTIE VAN EEN GLASRAILING MET DE ELEGANTE EASY GLASS®
MOD 0760-0766 GLASADAPTERS.
Met Easy Glass MOD 0760-0766 adapters lijken uw glaspanelen
te zweven! Het karakteristieke van dit systeem is dat dit het glas
laat doorlopen tot voorbij de rand van de vloer, wat zorgt voor
een smaakvol transparant effect. De Easy Glass MOD 0760-0766
glasadapters zijn verkrijgbaar in drie maten en in varianten met een
vaste of verstelbare hoek. Zo is er altijd een optie die aansluit bij uw
wensen. De adapters die niet instelbaar zijn, beschikken over een
ingebouwde waterpas. Daarmee kunt u zelfs in lastige situaties veel
tijd besparen. Elke glasadapter heeft twee sluitkappen, die de hoogst
mogelijke veiligheid van het systeem waarborgen.
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n
n
n
n
n

 lasadapter verkrijgbaar in drie maten
G
Ideaal voor kleine oppervlakken en uitdagende constructies
Bevestiging met één enkel anker
Eenvoudig verstelbaar
MOD 0760, 0761 en 0762 hebben een ingebouwde waterpas

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

Ontworpen voor: L icht en gemiddeld
gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Zijmontage
Toepassing:
Trappen en balustrades
Materiaal:
RVS 316, geslepen
Vulling:
Glas
Glasdikte:
8-21,52 mm
Afwerking:
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing
Extra:
n Voeg licht toe voor extra uitstraling

EASY GLASS® MOD 4747
VIERKANT EN MINIMALISTISCH

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

WILT U EEN MINIMALISTISCHE, VIERKANTE VORM COMBINEREN MET ONGEKEND ZICHT? DAN IS EASY GLASS® MOD 4747 DE OPLOSSING DIE U
ZOEKT. HET MODERNE DESIGN VAN DEZE VIERKANTE GLASADAPTER BRENGT UW VISIE TOT LEVEN.
MOD 4747 is de minimalistische, vierkante telg in de Easy Glass familie.
Dit model is ideaal voor licht commerciële gebouwen en woningen.
U ziet helder glas en slechts een klein RVS onderdeel – niet meer en
niet minder. De stijlvolle Easy Glass MOD 4747 glasadapter is gemaakt
van hoogwaardig RVS 316 en kan zowel binnen als buiten worden
gebruikt. De montage is eenvoudig: deze glasadapter beschikt over
een draadeind en een geintegreede en veilige Screw-Lock.

n
n
n
n

Eenvoudige montage dankzij draadeind met extra veilige Screw-Lock
Maximale transparantie
Minimalistisch design
Voor binnen en buiten
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Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Zijmontage
Trappen en balustrades
RVS 304 en 316, geslepen
Glas
8-25,52 mm
U-profielbuis, U-profiel,
Edge Protection en/of extra
handrailing

Extra:
Voeg licht toe voor extra uitstraling

n

EASY GLASS® MOD 0742-0749
EEN HELDER BEELD
BIJ DEZE LIJN DRAAIT ALLES OM FLEXIBILITEIT. U KUNT KIEZEN UIT MEERDERE BEVESTIGINGSMETHODEN EN AFSTANDEN TUSSEN WAND EN GLAS.
DE ACHTERKANT VAN DE ADAPTER IS INSTELBAAR GEMAAKT, ZODAT HET VOOR U EENVOUDIG IS OM GLASPANELEN KAARSRECHT UIT TE LIJNEN.
Met MOD 0742-0749 kunt u de glaspanelen ter plekke gemakkelijk
uitlijnen. Ook voor de bevestiging hebt u meerdere opties. Er is ruimte
voor een mechanisch anker voor betonnen wanden of voor een bout
om de adapter aan een metalen trapboom te monteren. Daar waar de
andere glasadapters uit de Easy Glass® MOD 0742-0749 lijn instelbaar
zijn voor de montage, kunt u met MOD 0749 zelfs nog tijdens de
glasmontage bijsturen. Hiermee geeft Q-railing u de ruimte om een
geheel eigen balustrade te ontwerpen, die volledig voldoet aan de
specifieke vereisten en uitstraling van uw project.
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n
n

n

Lijn glaspanelen eenvoudig uit in elk stadium van de montage
 erkrijgbaar in verschillende lengtes en met een diameter van 50, 60
V
of 70 mm
Kan op twee manieren en op verschillende afstanden tot het beton en
glas worden bevestigd

Voeg licht toe voor extra uitstraling
Wilt u het geheel wat extra’s meegeven,
monteer dan LED verlichting onder in de
aluminium U-profielbuis. Dit systeem biedt
LED strips voor warm en koud wit licht en
RGB licht. De montage is gemakkelijk.
U bevestigt de strips met slechts 1 klik op
hun plek en hebt ze direct onzichtbaar uit
het zicht weggewerkt.

Ontworpen voor: L icht en gemiddeld
gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Wandmontage
Toepassing:
Franse balkons
Materiaal:
RVS 316 (geslepen) of
aluminium (RVS IX look)
Vulling:
Glas
Glasdikte:
8-21,52 mm
Afwerking:
U-profielbuis

EASY GLASS® JULIET BALCONY
EEN FRANS BALKON, EENVOUDIGER DAN OOIT

INTERNATIONAL
DESIGN MODEL
PROTECTION

ZOEKT U EEN SYSTEEM VOOR EEN SCHITTEREND EN ZEER VEILIG FRANS BALKON? DAN IS EASY GLASS® JULIET BALCONY HET ANTWOORD.
MET DEZE MUURFLENZEN EN U-PROFIELEN, WELKE ZOWEL IN VIERKANT, ALS RECHTHOEKIG ALS IN ROND LEVERBAAR ZIJN, CREËERT U IN EEN
HANDOMDRAAI EEN PERFECTE, TRANSPARANTE LOOK.
Easy Glass Juliet Balcony maakt de montage bijzonder eenvoudig:
verlijm de muurflenzen met de U-profielen, plaats de rubberen
profielen op het glas en klem het glas in de U-profielen. De flenzen
zijn eenvoudig aan de wand te bevestigen met chemische ankers.
Wat dit systeem zo bijzonder maakt, is dat u het zowel horizontaal als
verticaal kunt bevestigen. Aan u de keus: wat past het beste bij het
beoogde eindresultaat? Met beide bevestigingsmethoden creëert u

een Frans balkon met een breedte tot wel 2,5 meter. Het Easy Glass
Juliet Balcony systeem voldoet aan de nieuwste internationale
veiligheidsnormen.
n
n
n
n
n

Snelle montage door lijmen en klemmen
Zowel horizontaal als verticaal te bevestigen
Flexibele hoogte en breedte
Creëer een Frans balkon met een balkonbreedte tot 2,5 meter
Muurankers niet zichtbaar
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DUO LINE
DESIGN BINNEN HANDBEREIK
DUO LINE IS EEN FLEXIBELE BALUSTERRAILING. HET ZIET ER FANTASTISCH UIT EN IS VERRASSEND BETAALBAAR.
Met zijn moderne, industriële look is Duo Line geschikt voor binnen- en
buitentoepassingen. Het systeem is verkrijgbaar voor top- en zijmontage
en ingieten in de vloer. Als u te maken hebt met een beperkt budget, zult
u zeker waarderen dat de aluminium balusters en verbindingsstukken
van zamak de prijs binnen de perken houden. Ontwerpers zijn
onder de indruk van de fraaie combinatie van zeer krasbestendige,
antracietgrijs gepoedercoate balusters en RVS. Duo Line kan naar keuze
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worden gecombineerd met verticale staven of glasvulling. Kiest u voor
een glasvulling, overweeg dan de MOD 42 glasklem met RAL 7016
poedercoating om de industriële look compleet te maken. De montage
is zeer snel en gemakkelijk dankzij het modulaire klemsysteem. Om de
vulling te monteren, schuift u de adapters in de balusters, waarna u de
vullinghouders op de adapters monteert. Boren of draadtappen is niet
nodig en er zijn geen hinderlijk zichtbare schroeven.

Voeg licht toe voor extra uitstraling
U kunt eenvoudig Q-lights Spotlight of
Linear Light toevoegen aan het Duo Line
systeem voor extra uitstraling. Er is keus uit
lichtintervallen voor zowel binnen als buiten
of een homogene stroom van functioneel of
sfeerlicht.

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vullingen:
Glasdikte:
Afwerking:

n
n
n
n
n


Betaalbare
aluminium balusters en zamak verbindingsstukken
Creëert een open uitstraling
Snelle montage: schuif de adapters eenvoudig op de balusters
Ontworpen en getest voor het weerstaan van lijnlasten tot 1 kN
Zeer krasbestendig

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen en balustrades
Antracietgrijs gepoedercoat aluminium en zamak
Staf, Easy Q-web en glas met glasklemmen, Spider
glasadapters of U-profielbuis
8-12,76 mm, afhankelijk van de gekozen
glasvullinghouders
Ronde of vierkante handrailingen van RVS of hout
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LINEAR LINE
STRAKKE LIJNEN, VLAKKE VORMEN
LINEAR LINE IS EEN UNIEK BALUSTERRAILINGSYSTEEM VAN RVS 316 MET STRAKKE LIJNEN EN VLAKKE VORMEN ALS UITGANGSPUNT.
ONTSIERENDE SCHROEVEN ZIJN VOLLEDIG AAN HET OOG ONTTROKKEN.
Bij Linear Line wordt het RVS bevestigingsmateriaal aan de baluster
geklemd. Vervolgens schuift u de adapters eenvoudig op de
balusters. Voor de vulling kunt u kiezen uit staf of glas, bevestigd
met glasklemmen, -houders of -adapters. Boren in het geval van
een glasvulling is niet nodig, dankzij een nieuw glasdraagsysteem.
Kortom: alles om uw balustrade de perfecte uitstraling te geven.
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n
n
n
n
n

Snelle montage: schuif en klem de adapters eenvoudig op de balusters
Compleet systeem met verschillende vullingsopties
Boren of lassen niet nodig
Ontworpen en getest voor het weerstaan van lineaire lijnlasten tot 1 kN
Geen zichtbare schroeven

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vullingen:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen en balustrades
RVS 316, geslepen
Staf of glas met glasklemmen, glashouders of
glasadapters
8-13,52 mm, afhankelijk van de gekozen
glasvullinghouders
Ronde of vierkante handrailingen van RVS of hout

Extra's:
n Bijpassende afdekkappen voor balusters verkrijgbaar
n Borgpen voor glasklemmen verkrijgbaar

Q-lights voor Linear Line
Voeg extra sfeer en veiligheid toe met
Q-lights Spotlight of Linear Light. Er is
keus uit lichtintervallen voor zowel binnen
als buiten of een homogene stroom van
functioneel of sfeerlicht.
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SQUARE LINE®
STIJLVOL GEOMETRISCH DESIGN
MAAK EEN DUIDELIJK STATEMENT MET SQUARE LINE®. ZIJN STRAKKE, RECHTHOEKIGE VORMEN ZIJN HÉT ANTWOORD OP DE
VORMGEVINGSVRAAGSTUKKEN VAN VANDAAG EN BEWIJZEN HOE EENVOUDIG GOED DESIGN KAN ZIJN.
De strakke lijnen en rechte hoeken van dit balustersysteem geven
uw ontwerpen een extra dimensie. Square Line is verkrijgbaar in drie
varianten: Square Line® 40x40 voor een volledig vierkante look, de
robuuste Square Line® 60x30 met bredere balusters die een zwaardere
belasting kunnen weerstaan en de handrailing Square Line® 40x10.
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Dankzij de modulaire opzet van alle Q-railing systemen kunt u de
onderdelen van Square Line ook combineren met elk van de andere
Q-railing systemen. Voor de vulling hebt u de keus uit staf, kabel,
web en glas met glasklemmen, glashouders, Spider glasadapters of
U-profielbuis.

n
n
n
n
n

 erkrijgbaar in drie varianten: 40x40, 60x30 en 40x10
V
Rechthoekige, geometrische hoeken en strakke lijnen
O
 mvat een groot aantal modulaire onderdelen
G
 etest voor het weerstaan van lijnlasten tot 1 kN
Vullingsmogelijkheden met staf, kabel, web en glas met
glasklemmen, glashouders, Spider glasadapters of U-profielbuis

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vullingen:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen, balustrades en wandrailingen
RVS 304 en 316, geslepen
Staf, kabel, web of glas met glasklemmen,
glashouders, Spider glasadapters of U-profielbuis
6-17,52 mm, afhankelijk van de gekozen
glasvullinghouders
Ronde of vierkante handrailingen van RVS of hout

Extra:
n Bijpassende afdekkappen voor balusters verkrijgbaar

Q-lights voor een indrukwekkend effect
U kunt eenvoudig Q-lights Spotlight of Linear
Light toevoegen aan het Square Line
systeem voor extra uitstraling. Er is keus uit
lichtintervallen voor zowel binnen als buiten
of een homogene stroom van functioneel of
sfeerlicht.
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Q-LINE
TIJDLOZE KLASSIEKER
GAAT UW VOORKEUR UIT NAAR RONDE VORMEN, DAN BIEDT ONZE KLASSIEKER Q-LINE U HET GROOTST MOGELIJKE ASSORTIMENT EN
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN.
Het is zijn tijdloze ontwerp dat Q-line tot een echte klassieker maakt.
Minimalistische lijnen en duidelijke vormen in fraai geborsteld
of gepolijst RVS garanderen dat dit railingsysteem nooit uit de
mode zal raken. De Q-line serie omvat een verrassend groot aantal
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hoogwaardige modulaire onderdelen. Er is voor elk wat wils. Creëer
transparantie met glas, een opvallend lijnenspel met stafvulling of een
industriële look met kabels of een webvulling.

Q-lights voor Q-line
Voeg extra sfeer en veiligheid toe met
Q-lights Spotlight of Linear Light. Er is
keus uit lichtintervallen voor zowel binnen
als buiten of een homogene stroom van
functioneel of sfeerlicht.

n
n
n
n
n

Onbegrensde ontwerpmogelijkheden
T ijdloze uitstraling
Zeer groot assortiment modulaire onderdelen
Verkrijgbaar met verschillende vullingen
Lassen niet nodig; montage door lijmen, boren en
draadtappen

Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vullingen:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht en gemiddeld gebruik
Binnen en buiten
Top- en zijmontage en ingegoten in de vloer
Trappen en balustrades
RVS 304 en 316, geborsteld of gepolijst
Staf, kabel, web en glas met glasklemmen,
glashouders, Spider glasadapters of U-profielbuis
6-17,52 mm, afhankelijk van de gekozen
glasvullinghouders
Ronde of vierkante RVS of houten handrailingen

Extra's:
Bijpassende afdekkappen voor balusters verkrijgbaar
n Borgpen voor glasklemmen verkrijgbaar
n
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Q-LIGHTS
UW BALUSTRADE IN HET JUISTE LICHT
GEEF UW BALUSTRADE EEN EXTRA DIMENSIE DOOR TOEVOEGING VAN LED. MET EEN KEUS UIT KLASSIEKE SPOTLIGHTS EN HEDENDAAGSE
LINEAIRE LED-STRIPS IS ELKE GEWENSTE BALUSTRADEVERLICHTING BINNEN HANDBEREIK.
Creëer sfeer en extra veiligheid met Q-lights. Dit complete systeem
heeft alles wat u nodig hebt voor een duurzaam verlichte railing met
LED. Of u nu kiest voor lichtintervallen met spotlights voor zowel
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binnen als buiten of voor een homogene stroom van functioneel
of sfeerlicht, Q-lights is een aantrekkelijke uitbreiding op diverse
Q-railing glas- en balusterrailingsystemen.

Q-lights Linear Light
Stelt u zich voor: verlichting die de ruimte sfeervol verlicht en
tegelijkertijd uw balustrade transformeert tot een bijzonder
designelement. Q-lights Linear Light biedt mogelijkheden
voor LED verlichting in handrailingen, U-profielbuizen en
vloerprofielbekleding. Met elk van de 3 creëert u een lineaire,
doorgaande stroom van licht die zorgt voor veiligheid en sfeer.
Wilt u verschillende stemmingen creëren? Gebruik de dimfunctie en
ontdek welke lichtsterkte het beste bij uw project past. De montage
is eenvoudig. U brengt de strips met slechts 1 klik op hun plek aan
en hebt ze direct uit het zicht weggewerkt.
Gebruik:
Varianten:

Toepassing:

■
■

■
■

■

■

■

Binnen en buiten
Warm wit licht (24 V, binnen IP20, buiten IP66),
koud wit licht (24V, binnen IP20, buiten IP66) en
RGB licht (24 V, binnen IP20)
Trappen, balustrades, Franse balkons en
wandrailingen

Verschillende LED strips voor warm wit, koud wit licht of RGB licht
T ransparante of matte profielen van hoogwaardig kunststof
verkrijgbaar om de LED strips af te dekken en eventuele verblinding
door licht te vermijden
G
 eïntegreerde bedrading, geen kabels zichtbaar
A
 daptersysteem om een standaard U-profielbuis te veranderen in
een verlichte handrailing
S peciaal ontworpen Linear Light U-profielbuis waarin u een LED
strip zo kunt plaatsen dat het licht óf voor óf achter het glas schijnt
A
 luminium Linear Light bekleding met RVS look voor het
topmontage vloerprofiel van Easy Glass Pro
O
 ok uitstekend inzetbaar voor renovatieprojecten

Q-lights Spotlight
Dit complete systeem heeft alles wat u nodig hebt voor een
duurzaam verlichte railing met LED-spots. Q-lights is verkrijgbaar
in een 24 V-uitvoering voor binnen of buiten en een voordeligere
12 V-versie. Elke LED-spot is al voorzien van bedrading en kunt u
met het unieke kliksysteem snel en gemakkelijk in de handrailing
vastzetten. Het systeem kan worden gemonteerd in een ronde buis
met Ø 42,4 mm of Ø 48,3 mm (2 mm wanddikte).
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
n
n
n
n
n

Binnen en buiten
12V (binnen IP20, buiten IP66) of 24V (binnen en
buiten, IP66)
Trappen, balustrades en wandrailingen

 erstelbare LED-spots met bedrading
V
Kabels zijn aan het zicht onttrokken
Geschikt voor ronde RVS buizen met Ø 42,4 mm of Ø 48,3 mm
LED-spots voelen nooit heet aan wanneer ze branden
Stofvrij en volledig vochtbestendig
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Ontworpen voor:
Gebruik:
Varianten:
Toepassing:
Materiaal:
Vulling:
Glasdikte:
Afwerking:

Licht gebruik
Binnen en buiten
Top- en wandmontage
Trappen, balustrades en
zwembadomheiningen
RVS 2205
Glas met glasklem MOD 28
6-12,76 mm
Extra handrailing

Extra's:
n B
 ijpassende afdekkappen voor balusters
verkrijgbaar
n B
 orgpen voor glasklem MOD 28 (RVS 2205)
verkrijgbaar

ULTRA RANGE
GEGARANDEERD BLIJVEND MOOI
ULTRA RANGE IS HET EERSTE EN ENIGE RAILINGSYSTEEM VAN Q-RAILING DAT GEMAAKT IS VAN HET ZEER CORROSIEBESTENDIGE RVS 2205.
Ultra Range staat voor ongeëvenaarde kwaliteit. De producten zijn
extra bestand tegen vlekvorming en oneffenheden door corrosie.
Dankzij de duurzame corrosiebestendige materialen is deze serie
ideaal voor toepassingen in zwembaden en in kustgebieden.
De onderdelen zijn voorzien van afgeronde hoeken en hellende
oppervlakken, zodat corrosieve stoffen snel worden afgevoerd –
voordat ze schade kunnen aanrichten. U krijgt Ultra Range met 2 jaar
garantie*: kwaliteit gegarandeerd.
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n
n
n
n

 eer corrosiebestendig
Z
Geschikt voor kustgebieden en zwembaden
Lassen niet nodig
Inclusief 2 jaar garantie* op corrosievorming

*G
 egarandeerd 2 jaar corrosievrij, met inachtname van de voorwaarden.

Ontworpen voor: G
 emiddeld en zwaar
gebruik
Gebruik:
Binnen en buiten
Varianten:
Top- en zijmontage
Toepassing:
Trappen en balustrades
Materiaal:
RVS 316, geslepen
Vulling:
Glas
Glasdikte:
10-25,52 mm
Afwerking:
Extra handrailing
Extra:
n

 ijpassende afdekkappen voor balusters
B
verkrijgbaar

D LINE
KWALITEIT GEGARANDEERD
DE BEKENDE DEENSE DESIGNER KNUD HOLSCHER ONTWIERP D LINE. HET IS INMIDDELS UITGEGROEID TOT EEN VAN DE MEEST GEWILDE
RAILINGSYSTEMEN TER WERELD EN IS BEKROOND MET DE PRESTIGIEUZE RED DOT DESIGN AWARD.
Gemaakt van RVS 316 voldoet d line aan de hoogste normen voor
zowel binnen als buiten. Het systeem is een genot om te monteren en
te gebruiken. De vele varianten balusterrailingen, glasbalustrades en
handrailingen bieden u talrijke opties.
Achter de schitterende uitstraling van d line schuilt een bijzonder
praktische insteek. d line bestaat uit een serie gestandaardiseerde
modulaire componenten. Hierdoor is fabricage ter plekke of lassen
niet langer nodig.

n
n
n
n
n

 ekroond met de prestigieuze Red Dot Design Award
B
In hoogwaardig RVS 316 kwaliteit
Zeer flexibel door zijn modulariteit
Vele varianten in balusterrailingen, glasbalustrades en handrailingen
Opgewassen tegen zware krachten
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