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PROTECTION
Balustrada
Chroni i zdobi miejsca publiczne. Ochrania pieszych
przed ochlapaniem wodą lub błotem z ulicy. Ze względu na estetykę montuje się ją w widocznych, reprezentacyjnych miejscach miast: w pobliżu dróg, ulic,
przystanków, ścieżek rowerowych jak również przy
parkach, placach, galeriach handlowych czy tarasach widokowych. Balustrada łączy w sobie wysoką
sztywność, bezpieczeństwo i nowoczesny design.

Nowoczesny Design:
• Balustrada jest dostępna w wersji anodowanej
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lub lakierowanej z różnymi rodzajami wypełnienia,
co podnosi jej walory estetyczne i daje szerokie
możliwości architektom planującym miejską przestrzeń.
• Dostępne różne wypełnienie balustrady takie jak:
szkło, blacha perforowana kwasoodporna lub aluminiowa, poliwęglany lub plexi.
• Prostota a zarazem solidność wykonania zwieńczona górną poręczą, zapewnia balustradzie
sztywnośc i zapewnia nowoczesny wygląd.

PROTECTION
Balustrada
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Poręcz balustrady
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Poręcz wzmacniająca
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Słup aluminiowy
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Wypełnienie

Balustrada PROTECTION
Wysokość balustrady (mm)

Szerokość balustrady [mm]

Grubość wypełnienia [mm]

1100*

od 1200 do 1500

do 8

Rodzaje wypełnień:
Wypełnienie blachą daje szeroki wybór kształtów geometrycznych jak
również indywidualnych kształtów wykonywanych na zamówienie:
• blacha perforowana kwasoodporna
• blacha aluminiowa anodowana lub lakierowana
• blacha stalowa ocynkowana, lakierowana lub ocynkowana
i lakierowana
Wypełnienie ze szkła można ozdobić grawerem lub podświetlać diodami LED w różnych kolorach i kształtach, co daje wyjątkowy efekt
świetlny dodając elegancji miastu po zmroku. Szklane wypełnienie występuje w wersji przezroczystej, mlecznej lub kolorowej. Kolor może
być delikatny uzyskany poprzez barwienie masy szklanej lub intensywny
poprzez podklejenie kolorową folią.
• szkło hartowane z możliwością dodatkowego podklejenia folią zabezpieczającą,
• szkło z szyby bezpiecznej.
* wysokość balustrady ustalana jest z klientem indywidualnie

Wypełnienie plexi lub poliwęglanem
daje szerokie możliwości twórcze
podobne jak w przypadku wypełnienia szklanego.
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PROTECTION
Balustrada

Łatwy montaż:
• Balustrada jest montowana do rur stalowych
wkopanych w ziemię i zalanych betonem.
• Istnieje możliwość zmiany wypełnienia na już zamontowanym elemencie balustrady, gdyż mocowane jest ono uszczelką lub silikonem.
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• Balustradę można dowolnie skręcać zgodnie z biegiem chronionego terenu a także giąć (oprócz wypełnienia szklanego).
• Segmenty balustrady są łączone przy pomocy
skręcanych złączek, dzięki czemu można ją skracać w przypadku przebudowy chodnika lub przedłużać dołączając kolejne segmenty.

Kim jesteśmy?
Kanya – to dynamicznie rozwijający się dział należący do
grupy TABAL. Wieloletnie doświadczenie i szwajcarskie
korzenie działu KANYA pozwalają oferować szeroką gamę
innowacyjnych konstrukcji łączących w swojej budowie
aluminium, stal kwasoodporną i nierdzewną, szkło,
poliwęglany, płyty HPL, płyty kompozytowo-aluminiowe
oraz wiele innych. Przedmiotem naszej działalności jest
projektowanie, sprzedaż, wykonawstwo i dystrybucja
gotowych systemów wraz z akcesoriami oraz usługą
malowania proszkowego, gięcia w łuki i cięcia. Jedną z
priorytetowych wartości KANYA są innowacje dające

szerokie możliwości ﬁrmom, inwestorom i architektom.
Za pośrednictwem naszych inżynierów pomagamy
zamienić Państwa pomysły i wizje w ciekawe projekty.
Nadrzędną wartością KANYA jest dostarczenie
produktu w terminie i obsługa najwyższej jakości, co
przekłada się na zadowolenie naszych Klientów.
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ul. Diamentowa 7B
20-447 Lublin
tel. 48 81 749 09 11
fax. 48 81 745 55 40
e-mail: kanya@tabal.pl

ul. Energetyków 14
20-468 Lublin

