
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten 

tot aan automatische schuivende glazen deuren 

toe. Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

BALUSTRADES
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Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Balustrade

Balustrade

Glazen balustrade

Een van de specialiteiten van Glass Inside is het bou-

wen van glazen balustrades. Bij het maken van een 

keuze voor het systeem van montage spelen enkele 

factoren een rol. Enerzijds is het esthetisch aspect be-

langrijk en anderzijds de verantwoorde technische 

toepassing van de balustrade. Elk product heeft zijn 

specifieke prijs/kwaliteitsverhouding. Het is daarom 

van belang goed te weten welk product wordt aange-

boden. 

Balustrades moeten voldoen aan de eisen gesteld in 

de NEN 2608 en 12600, onderdeel van het bouwbe-

sluit, en is derhalve maatgevend in de keuze van pro-

ducten en montagetechniek. Er wordt bij de weer-

stand waar de balustrades aan moeten voldoen 

onderscheid gemaakt tussen de gebruiksfuncties van 

de gebouwen. Bij de woning dient de balustrade een 

lijnlastweerstand van 0,5 KN te weerstaan. Voor de utili-

teit is dit 0,8 KN en voor publieksruimten zoals musea 

en stadions 3,0 KN. Glass Inside levert en monteert 3 

verschillende typen glasbalustrades. De 3 verschillen-

de typen worden in deze documentatie ieder apart 

beschreven en gespecificeerd. 

Glass Inside heeft veel ervaring met glazen balustra-

des. Zowel in de particuliere sector als in de bouw sec-

tor. Onze Glass Inside specialisten adviseren u graag 

voor een veilig gebruik.



Veiligheidsglas in klemmen aan balusters:

Balustrades opgebouwd met balusters bestaan 
uit RVS buis of koker waaraan glasklemmen wor-
den bevestigd. Hiermee kan een balustrade wor-
den opgebouwd met of zonder reling. Te allen 
tijde wordt gelaagd veiligheidsglas toegepast 
waarbij de dikte en opbouw samenhangt met 
de vrije overspanning.

Systeem informatie

Uitstraling:

•Weinig visuele belemmering. 
•Dit type is voor vele toepassing mogelijk.  
•De uitvoering is in diverse stijlen mogelijk. Er is ruime  
   keuze in diktes, ronde of vierkante paaltjes, etc. 
•Zeer geschikt voor een robuuste, industriële uitstra-    
   ling.
•Zowel met als zonder bovenrailing mogelijk.
•Alternatief voor houten hek met spijltjes.

Uw voordeel:

•Prijstechnisch kan dit  type interessant zijn.

Technisch:

•De balusters worden bij montage in de betonvloer  
    verankerd.
•De verankering kan zowel middels zij montage als  
    middels top montage. 

•Voldoen aan bouwbesluit 2012

BALUSTERS

GLAZEN BALUSTRADES

www.glassinside.nl



Veiligheidsglas gemonteerd met adapters:

Balustrades kunnen eveneens worden opge-
bouwd met behulp van RVS adapters. Deze 
adapters worden met een onderlinge afstand 
van minimaal 150 mm tegen de verdiepingsvloer 
of trapboom gemonteerd. Het glas is in dit geval 
zowel gelaagd als gehard zodat het glas me-
chanisch kan worden gemonteerd.

Systeem informatie

Uitstraling:

•Maximale visuele transparantie.   

•Zeer geschikt voor de uitvoering van een glazen 

   balustrade langs een trap. 

•De achtergrond achter het glas blijft zichtbaar.
•Zowel met als zonder bovenrailing mogelijk.

Uw voordeel:

•Door een goede afstand tussen de adapters en de  

   ondergrond is schoonmaken geen probleem.

Technisch:

•De adapters zijn middels gaten in het glas aan de  

   achtergrond bevestigd. 

•De verankering is middels zij montage.  

•Voldoen aan bouwbesluit 2012

•KOMO attest

•Voor zowel binnen als buiten

•Oplossingen voor 0,8 en 3,0 kN/mtr. lijnlast.

ADAPTERS

GLAZEN BALUSTRADES
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WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV oktober 2018


