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PRZEJRZYSTY WIDOK
Balustrada szklana ClickitUp® została opracowana, aby połączyć design, jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność w jednym idealnym 

produkcie. Prosta sylwetka balustrady to naturalny efekt połączenia szkła, aluminium i szklenia strukturalnego – co oznacza, że   szkło 

jest przyklejane bezpośrednio do pro�li aluminiowych. To połączenie tworzy minimalistyczny wygląd balustrady, czyniąc przezroczystość 

szkła jej kluczową cechą. ClickitUp® – zapewnia niemal idealną przejrzystość!

ZRÓWNOWAŻONY PRODUKT ZE SZWECJI
Jesteśmy szwedzką firmą z własną fabryką w Halmstad, gdzie znajduje się całe nasze centrum produkcji i rozwoju. Gwarantuje to 

otrzymanie najwyższej jakości balustrady szklanej wykonanej przez nasz wysoko wykwalifikowany personel. Nasze obiekty posiadają 

nowoczesny sprzęt oraz przestrzegają najbardziej surowych standardów BHP. Tworzymy zrównoważone produkty z materiałów w 

pełni nadających się do recyklingu, co sprawia, że   nasze zasoby naturalne są priorytetem. Bierzemy odpowiedzialność za środowisko 

i zdrowie ludzi.

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
Jako �rma myśląca przyszłościowo, stale koncentrujemy się na jakości i bezpieczeństwie. Uważamy, że naszym ostatecznym obowiązkiem 

jako dostawcy jest sprostanie rygorystycznym wymaganiom stawianym naszym grupom produktów. Oznacza to, że nasze produkty są 

testowane i weryfikowane zgodnie z normami obowiązującymi dla każdego produktu i miejsca, w którym są montowane. Możesz 

zobaczyć testy i certyfikaty każdego produktu na paskach bocznych obok produktów. Ponieważ przepisy i regulacje różnią się w 

zależności od kraju, więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.clickitup.pl

Balustrada szklana premium z naciskiem na design, jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność







Jedna szklana balustrada – kilka wersji!

Aby pomóc Ci w pełni wykorzystać przestrzeń zewnętrzną, opracowaliśmy pięć wersji naszych balustrad szklanych. Aby zapewnić osłonę 

przed wiatrem a przy tym nie tracąc widoku, mamy balustrady o regulowanej wysokości, ClickitUp i ClickitUpBalcony. Mamy również 

balustradę o stałej wysokości w tym samym eleganckim, czystym designie  – CiUFixed i ClickitUpBalconyFixed, które można również 

wygodnie połączyć z balustradą o regulowanej wysokości. 

Obie doskonale sprawdzą się na tarasie lub balkonie. Jeśli masz już balustradę, ale chcesz dodać osłonę przed wiatrem, mamy  

ClickitUpInside. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji, zapoznaj się z naszą broszurą lub odwiedź naszą stronę 

internetową www.clickitup.pl

If you run a restaurant and want to o�er guests a weather-safe outdoor dining environment, ClickitUp Jeśli prowadzisz restaurację i chcesz 

zapewnić gościom niezależne od pogody warunki na świeżym powietrzu, ClickitUp jest popularną alternatywą. Twoi goście będą chronieni 

przed wiatrem oraz deszczem w ciepłym i przytulnym, przeszklonym patio, z którego można korzystać do późnych godzin wieczornych i 

przez większą część roku. 

ClickitUp® to opatentowany projekt ErgoSafe AB.
Prawo do wzoru 002416248. 001-005. 3/3 2014
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Wysokość po podniesieniu/
opuszczeniu

Szerokość

Mechanizm

Stały segment dolny 1100 mm/po podniesieniu 1900 mm. 

Maksymalnie 2000 mm.

System wykorzystuje technologię półautomatycznego cylindra gazowego do poruszania segmentem ruchomym.

ClickitUp

Szkło hartowane 8 mm/szkło hartowane 6 mm.

Metoda produkcji Szklenie strukturalne służy do łączenia szkła ze słupkami aluminiowymi.

Bezpieczeństwo Oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Nie wolno montować balustrady w miejscach, 
gdzie istnieje ryzyko wypadnięcia.

Standardowo anodowane na kolor naturalny. Za dopłatą dostępne są anodowane na czarno lub malowane proszkowo na kolory z palety RAL.

Segment szklany stały/regulowany

Obróbka powierzchniowa

ClickitUp  - balustrada szklana o regulowanej wysokości - jest 
dostępna w formie segmentu prostego, z bramką oraz jako naroż-
nik łukowy ClickitUpCurved. Balustrada szklana z funkcją bramki  
ClickitUpDoor dostępna jest w szerokościach 1000 mm i 1100 mm. 
SSegment prosty można zamówić w wymiarach standardowych lub 
z szerokością na wymiar. Maksymalne wymiary to 2000 mm.

Maksymalne 2000 mm





Bezpieczeństwo Nie wolno montować balustrady w miejscach, gdzie istnieje ryzyko wypadnięcia.

Wysokość balustrady szklanej

Szerokość

Obróbka powierzchniowa

1100 mm

Maksymalne 2000 mm.

CiUFixed

Szkło Szkło hartowane 8 mm.

Standardowo anodowane na kolor naturalny. Za dopłatą dostępne są anodowane na czarno lub malowane proszkowo na kolory z palety RAL.

Szklenie strukturalne służy do łączenia szkła ze słupkami aluminiowymi.Metoda produkcji

CiUFixed - stała szklana balustrada -  jest dostępna w wersji segmentu prostego, z bramką i 
łukowego,  CiUFixedCurved. Balustrada szklana z funkcją bramki, CiUFixedDoor jest dostępna
w szerokościach 1000 mm i 1100 mm. Segment prosty można zamówić w wymiarach standar-
dowych lub z szerokością na wymiar. Maksymalne wymiary to 2000 mm.

Maksymalne 2000 mm





ClickitUpBalcony

Wysokość po podniesieniu/
opuszczeniu

Szerokość

Obróbka powierzchniowa

Mechanizm

Segment szklany stały/regulowany

Metoda produkcji

Bezpieczeństwo

System wykorzystuje technologię półautomatycznego cylindra gazowego do poruszania segmentem ruchomym.

Szklenie strukturalne służy do łączenia szkła ze słupkami aluminiowymi.

Przetestowano pod kątem wytrzymałości na uderzenia zgodnie z EN 12600:2002. Oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą 
maszynową 2006/42/WE. 

Szkło hartowane laminowane 8,76 mm w segmencie stałym/szkło hartowane 6 mm w części regulowanej. 

Maksymalnie 1800 mm.

Segment stały dolny 1100 mm/1900 mm po podniesieniu. 

Standardowo anodowane na kolor naturalny. Za dopłatą dostępne są anodowane na czarno lub malowane proszkowo na kolory z palety RAL.

ClickitUpBalcony - stała balustrada szklana na balkon - dostępna w wersji 
segmentu prostego i narożnika łukowego, ClickitUpBalconyCurved. Seg-
ment prosty można zamówić w wymiarach standardowych lub z szerokością na 
wymiar.  Maksymalne wymiary to 1800 mm.

Maksymalne 1800 mm





W standardzie anodowane na kolor naturalny. Za dopłatą dostępne są anodowane na czarno lub malowane proszkowo na kolory z palety RAL.

CiUBalconyFixed

Wysokość balustrady szklanej

Szerokość

Obróbka powierzchniowa

Szkło 

Metoda produkcji

Bezpieczeństwo

Szklenie strukturalne służy do łączenia szkła ze słupkami aluminiowymi.

Przetestowano pod kątem wytrzymałości na uderzenia zgodnie z EN 12600:2002. 

Hartowane szkło laminowane 8,76 mm.

Maksymalnie 1800 mm.

1100 mm.

CiUBalconyFixed -   stała balustrada szklana na balkon -  dostępna w 
wersji segmentu prostego i narożnika łukowego, CiUBalconyCurved. 
Segment prosty można zamówić w wymiarach standardowych lub z 
szerokością na wymiar.  Maksymalne wymiary to 1800 mm.

Maksymalne 1800 mm





Wysokość po podniesieniu/
opuszczeniu

Szerokość

Obróbka powierzchniowa

Mechanizm

Segment stały dolny 1100 mm/1900 mm po podniesieniu.

Maksymalna szerokość 1500/2000 mm.

The system uses semi-automatic gas cylinder technology to balance the moving section.

ClickitUpInside 400/1100

Segment szklany stały/regulowany Szkło hartowane 8 mm/szkło hartowane 6 mm.

Metoda produkcji Szklenie strukturalne służy do łączenia szkła ze słupkami aluminiowymi.

Bezpieczeństwo Oznakowane znakiem CE zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Tam, gdzie istnieje ryzyko upadku, można łączyć tylko z 
zatwierdzonymi balustradami.

Standardowo anodowane na kolor naturalny. Za dopłatą dostępne są anodowane na czarno lub malowane proszkowo na kolory z palety RAL.

ClickitUpInside, dostępna w dwóch wersjach. Dolna szyba
jest różna w dwóch wariantach. Segment prosty można 
zamówić w wymiarach standardowych lub z szerokością na 
wymiar.  Maksymalne wymiary dla ClickitUpInside400 are 
1500 mm and for ClickitUpInside1100 a dla ClickitUpInside
1100 maksymalne wymiary to 2000 mm.

Maksymalne 2000 mmMaksymalne 1500 mm





by

C
o

p
yr

ig
h

t©
 2

02
2 

 E
rg

o
Sa

fe
 A

B

ErgoSafe AB | Reparatörgatan 1 | SE-302 62 Halmstad | +46 (0)10-480 47 00 | www.clickitup.pl




