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GLASHELDER 
De ClickitUp® glazen balustrade is ontwikkeld met de ambitie om design, kwaliteit, veiligheid en functionaliteit in één te combineren. 
Het stijlvolle silhouet van de glazen balustrade is het resultaat van de combinatie van glas, aluminium en de lijmtechniek Structural 
Glazing, waarbij het glas direct op de aluminium profielen wordt gelijmd. Door deze combinatie krijgt de glazen balustrade een 
minimalistische uitstraling waarbij de transparantie van het glas centraal staat. ClickitUp® werd gelanceerd in 2014 en is het origineel als 
het gaat om in hoogte verstelbare glazen balustrades met vrije glasranden. ClickitUp® – voor een bijna volledig glashelder uitzicht.

ZWEEDS & DUURZAAM 
ErgoSafe is een Zweeds bedrijf met een eigen fabriek in Halmstad, waar al onze productie en ontwikkeling plaatsvindt. Dit garan-
deert een glazen balustrade van de hoogste kwaliteit, gemaakt door ons eigen goed opgeleide personeel. We werken in modern 
uitgeruste panden en in een werkomgeving van de hoogste klasse. Hier produceren we duurzame producten van volledig recyc-
lebare materialen met aandacht voor onze natuurlijke hulpbronnen.Het is onze ambitie om dingen beter en efficiënter te maken 
en ervoor te zorgen dat duurzaamheid constant deel uitmaakt van onze dagelijkse besluitvorming. Voor ons is duurzaamheid 
een reis om steeds efficiënter met hulpbronnen om te gaan en betere en milieuvriendelijkere euzes te maken. We nemen onze 
verantwoordelijkheid voor milieu en mens.

KWALITEIT & VEILIGHEID 
Als vooruitstrevend bedrijf staan kwaliteit en veiligheid continu op de agenda. We hebben verschillende productgroepen die hoge 
eisen stellen aan ons als leverancier. Eisen die we als vanzelfsprekend zien en waar we in ons dagelijks leven aan willen voldoen. Om 
dit te kunnen doen zijn testen en veri�caties van onze producten vereist. Welke wettelijke vereisten en tests vereist zijn, hangt af van 
welke producten worden verkocht en waar ze moeten worden geïnstalleerd.

Welkom bij www.clickitup.com voor meer informatie over ErgoSafe en onze werkzaamheden op het gebied van duurzaamheid, 
kwaliteit en veiligheid.

De glazen ClickitUp®-balustrade van ErgoSafe is beschermd door: Modelrecht 002416248. 001-005. 3-3-2014. Onze ontwerpbescherming houdt in dat geen enkele 
andere partij het wettelijke recht heeft om kopieën van de glazen balustrade van ErgoSafe te vervaardigen, verkopen of importeren binnen de EU. 
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Glazen balustrades voor alle 
buitenomgevingen!
Met onze glazen balustrades voor patio’s, terrassen, 
balkons of terrasjes bij horecagelegenheden willen we 
altijd de beste oplossing leveren. Om hieraan te voldoen, 
hebben we verschillende varianten van glazen balustrades.

Voor bescherming tegen de wind, zonder het uitzicht 
te belemmeren, zijn onze in hoogte verstelbare glazen 
balustrades ideaal. In hetzelfde elegante en stijlvolle 
design hebben we ook glazen balustrades met alleen een 
vast onderste glas. 

Onze nieuwste productontwikkeling is verkrijgbaar in
varianten voor zowel de begane grond als balkons en is 
gebaseerd op de originele construcție van ClickitUp®.
Wat hierbij anders is dan bij het origineel, is dat 
het mogelijk is om een vast en beweegbaar deel te 
bestellen op verschillende tijdstippen. Zowel CiUFlex 
als CiUBalconyFlex zijn makkelijk te upgraden met 
het beweegbare deel dat onze in hoogte verstelbare 
glazen balustrades hebben. 

We leveren onze glazen balustrades in complete delen 
en u kunt onze verschillende glazen balustrades met 
elkaar combineren als de plek of behoefte erom vraagt.
Meer informatie over onze balustrades is te vinden in 
deze brochure of op www.clickitup.com
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Glazen balustrade voor 
begane grond

Als de buitenomgeving op de begane grond is, kunt u 
kiezen tussen ClickitUp, CiUFixed of CiUFlex. Kenmerkend 
voor begane grond is dat de balustrade niet gemonteerd 
mag worden op plekken waar valrisico bestaat.

Veel horecagelegenheden met terrasjes maken gebruik van 
ClickitUp, onze in hoogte verstelbare glazen balustrade,
om hun gasten te beschermen tegen weersinvloeden, 
maar deze glazen balustradevariant is net zo geschikt voor 
thuis als windscherm op het balkon, rondom het terras of 
de patio.

Als u geen behoefte heeft aan een windscherm, kunt u
kiezen voor onze vaste glazen balustrade CiUFixed.

Onze nieuwe CiUFlex kan worden besteld als vaste glazen
balustrade met de mogelijkheid tot uitbreiding met 
windscherm. Bestellen is eenvoudig en zo ook het ach-
teraf monteren van het aparte beweegbare bovendeel.

Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over 
onze verschillende varianten van glazen balustrades voor 
de begane grond. Uitgebreidere technische speci� caties 
voor alle varianten van onze glazen balustrades hebben 
we achterin deze brochure verzameld.
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ClickitUp

✓ In hoogte verstelbare glazen balustrade

✓ Het origineel

✓ Verlengt het buitenseizoen

ClickitUp äis het origineel als het gaat om glazen 
balustrades met vrije glasranden met een in hoogte ver-
stelbare functie. De glazen balustrade heeft een elegant 
en stijlvol design. 

ClickitUp creëert de voorwaarden voor een windstille, 
mooie en stijlvolle oase op het balkon, terras of terrasjes 
bij horecagelegenheden. Deze balustradevariant is dé 
keuze voor buitenomgevingen op de begane grond 
waar behoefte is aan een windscherm. 

De glazen balustrade is verkrijgbaar in de volgende 
delen: recht, deur en gebogen hoek, ClickitUpCurved.
De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen
of speciale afmetingen. De maximale breedte is 2000 
mm.

ClickitUpDoor is een glazen balustrade met deurfunctie.
De deur is zowel in standaardafmetingen als speciale 
afmetingen verkrijgbaar. Als de deur dicht is, ziet deze er 
hetzelfde uit als een recht deel
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CiUFixed

CiUFixed is onze vaste glazen balustrade voor buitenom-
gevingen op de begane grond. CiUFixed is onze balustra-
devariant zonder windscherm, zoals ClickitUp heeft. Beide 
varianten kunnen prima gecombineerd worden.

Deze glazen balustradevariant is de beste optie wanneer
u een glazen balustrade nodig heeft waarbij zowel de 
constructie als het design centraal staan. Daar willen we 
nog aan toevoegen dat deze glazen balustradevariant 
makkelijk te monteren is.

CiUFixed is verkrijgbaar als recht deel, deur en gebogen 
hoek, CiUFixedCurved. De rechte delen zijn bestelbaar 
in standaardafmetingen of speciale afmetingen. De 
maximale breedte is 2000 mm. 

CiUFixedDoor is een glazen balustrade met deurfunctie. 
De deur is verkrijgbaar in de volgende breedtes: 1000 mm 
en 1100 mm. Als de deur dicht is, ziet deze er hetzelfde uit 
als een recht deel.

✓ Elegante look

✓ Combineerbaar met ClickitUp 

✓ Makkelijk monteerbaar
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CiUFlex

CiUFlex is een nieuw product op de markt. De glazen 
balustrade is erop gemaakt om het deel uit te kunnen 
breiden met een beweegbaar bovenste glas. Het product
CiUFlex is bedoeld voor buitenomgevingen op de begane 
grond. 

De constructie maakt het mogelijk om vaste en beweeg-
bare delen te bestellen op verschillende momenten. 
Montage achteraf is makkelijk uit te voeren en zodra de 
montage klaar is, heeft CiUFlex dezelfde uitvoering en 
ziet deze er hetzelfde uit als ClickitUp. 

CiUFlex is verkrijgbaar als recht deel en als deur. De rechte 
delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of speciale 
afmetingen. De maximale breedte is 2000 mm. 

Ook ClickitUpDoor is als Flex bestelbaar.

Patent pending 20158013.1.

✓ Makkelijk te upgraden

✓ Innovatieve constructie

✓ Mooi en stijlvol design
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Als de buitenomgeving een plek is waar valrisico bestaat, 
kunt u kiezen voor onze glazen balustrades met balkonglas. 
Onze glazen balustradevarianten voor balkons zijn getest 
en goedgekeurd volgens de geldende branchestandaarden. 
De varianten voldoen aan de strengste testvereisten op de 
markt, zonder daardoor af te doen aan het design. Onze 
glazen balustrades voor balkons bieden u design en 
veiligheid in één.

Met ClickitUpBalcony voor terrassen krijgt u een 
glashelder uitzicht en tegelijkertijd beschermt het 
beweegbare bovendeel van de glazen balustrade tegen 
wind. De balustrade kan worden gecombineerd met 
onze vaste glazen balustrade CiUBalconyFixed, die 
hetzelfde elegante en stijlvolle design heeft als onze in 
hoogte verstelbare variant.

CiUBalconyFlex is een nieuwe glazen balustradevariant 
voor balkons. Deze vaste glazen balustrade kan achteraf 
worden uitgebreid met een beweegbaar bovendeel.

Op de volgende pagina’s presenteren we onze verschillende 
balkonvarianten.

Glazen balustrade voor balkon
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ClickitUpBalcony

Met ClickitUpBalcony wordt de mogelijkheid gecreëerd 
voor een windstille oase op het balkon of uw terras, terwijl 
de glazen balustrade tegelijkertijd voor een mooie, stijlvolle 
gevel zorgt. Perfect voor uw dakterras.

Onze in hoogte verstelbare glazen balustrade voor terras-
sen en balkons is aangepast voor installatie op plekken 
waar valrisico bestaat.

ClickitUpBalcony is verkrijgbaar als recht deel en als 
gebogen hoek, ClickitUpBalconyCurved.

De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of 
speciale afmetingen. De maximale breedte is 1800 mm.

We leveren onze glazen balustrades in complete delen en 
u kunt onze verschillende glazen balustrades met elkaar 
combineren als de plek of behoefte erom vraagt.

✓ In hoogte verstelbaar

✓ Veilig product

✓ Functie en design in één
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CiUBalconyFixed

CiUBalconyFixed is onze vaste glazen balustrade voor 
terrassen en balkons en is aangepast voor installatie op 
plekken waar valrisico bestaat. 

Deze variant glazen balustrade is perfect te combineren 
met ClickitUpBalcony of met onze andere varianten 
glazen balustrade.

CiUBalconyFixed is een stijlvolle, premium glazen balust-
rade met dezelfde afwerking, design en veiligheid als 
ClickitUpBalcony. 

ClickitUpFixed is verkrijgbaar als recht deel en als gebogen 
hoek, CiUBalconyFixedCurved.

De rechte delen zijn bestelbaar in standaardafmetingen of 
speciale afmetingen. De maximale breedte is 1800 mm.

✓ Combineerbaar 

✓ Goedgekeurd voor plekken waar valrisico bestaat

✓ Veiligheid en design in één
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CiUBalconyFlex

✓ Combineerbaar 

✓ Goedgekeurd voor plekken waar valrisico bestaat

✓ Veiligheid en design in één

CiUBalconyFlex glazen balustrade heeft dezelfde 
constructie als CiUFlex, maar is aangepast voor installa-
ties waarbij balkonglas vereist is.

Deze balustradevariant is makkelijk te upgraden met een 
beweegbaar deel, waardoor het mogelijk is om achteraf 
een windscherm te bevestigen, zoals bij onze in hoogte 
verstelbare varianten. De mogelijkheid om de balustrade 
achteraf te kunnen uitbreiden biedt nieuwe mogelijkheden 
op de markt. Zo kunnen bijvoorbeeld verschillende partijen 
op verschillende momenten een vast en een beweegbaar 
deel bestellen voor eenzelfde bouwproject.

CiUBalconyFlex is verkrijgbaar als recht deel en bestelbaar in 
zowel standaardafmetingen als in speciale afmetingen. De 
maximale breedte is 1800 mm.

Patent pending 20158013.1.

✓ Makkelijk te upgraden

✓ Uniek design en constructie

✓ Innovatieve functie
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ClickitUpInside is een glazen balustrade die het mogelijk 
maakt om achteraf een glazen windscherm te monteren 
binnen een bestaande balkonbalustrade. Als de buite-
nomgeving al een goedgekeurde balustrade heeft, is 
ClickitUpInside de variant om voor te kiezen. Het ach-
teraf monteren van een in hoogte verstelbare balustrade 
geeft u een balkon waar u geen last heeft van wind. Onze 
Inside-varianten worden binnen een bestaande vaste 
installatie geplaatst. 

Er zijn twee verschillende varianten, ClickitUpInside 600 
en ClickitUpInside 1100. Het enige wat de varianten 
onderscheidt is het vaste onderste glas en welke variant 
het meest geschikt is, is afhankelijk van welke balustrade 
er al staat. 

De varianten hebben grondbevestigingen die zijn aange-
past om zo dicht mogelijk bij een bestaande balustrade of 
muur te komen. 

Op de volgende pagina vindt u meer informatie over 
onze balustrades voor montage binnen een bestaande 
balustrade. 

Glazen balustrade 
voormontage achteraf
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ClickitUpInside 600/1100

✓ In hoogte verstelbare glazen balustrade

✓ Verkrijgbaar in twee uitvoeringen

✓ Voor plaatsing binnen een bestaande balustrade

ClickitUpInside 600 is een glazen balustradevariant 
die het achteraf monteren van een glazen windscherm 
binnen een bestaande balustrade mogelijk maakt. De 
variant is vooral geschikt voor montage op een plek 
waar al een bestaande, volledige balustrade is geplaatst. 

ClickitUpInside 600 is bestelbaar in speciale afmetingen 
met een maximale breedte van 1500 mm. 

ClickitUpInside 1100 heeft grotendeels dezelfde 
constructie als ClickitUp. Wat de producten onderscheidt, 
zijn de verschillende grondbevestigingen. We hebben 
onze Inside-varianten uitgerust met grondbevestigingen 
die dicht bij een bestaande balustrade of muur kunnen 
worden geplaatst. 

ClickitUpInside 1100 kan zowel in standaardafmetingen
als speciale afmetingen worden besteld, met een maxi-
male breedte van 2000 mm.



Plaatsing                                                                                           BEGANE GROND BALKON BINNEN BESTAANDE BALUSTRADE

Productnaam ClickitUp CiUFixed CiUFlex ClickitUpBalcony CiUBalconyFixed CiUBalconyFlex ClickitUpInside 600 ClickitUpInside 1100

Beschrijving
In hoogte verstelbare glazen balustrade Glazen balustrade  Glazen balustrade met de mogelijkheid te 

upgraden naar ClickitUp
In hoogte verstelbare glazen 

balustrade Glazen balustrade Glazen balustrade met de mogelijkheid 
te upgraden naar ClickitUpBalcony

In hoogte verstelbare glazen 
balustrade met een onderste 
glas van 600 mm hoog 

In hoogte verstelbare glazen 
balustrade

Producten Recht deel, deur, gebogen hoek Recht deel, deur, gebogen hoek Recht deel, deur Recht deel, gebogen hoek Recht deel

Veiligheid
Veiligheidsglas

CE-markering conform de Europese 
machinerichtlijn 2006/42/EG

Veiligheidsglas Veiligheidsglas.
Met upgrade: Zie ClickitUp

Veiligheidsglas.
Getest conform EN 12600:2002 belas-
tingsproef. CE-markering conform de 

Europese machinerichtlijn 2006/42/EG. 

Veiligheidsglas.
Getest conform EN 

12600:2002 belastings-
proef. 

Veiligheidsglas
Getest conform EN 12600:2002 

belastingsproef. Met upgrade: Zie 
ClickitUpBalcony

Veiligheidsglas
CE-markering conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/EG

Bevestiging De balustrade mag niet worden gemonteerd op een plek waar valrisico bestaat. Mag worden gemonteerd op plekken waar valrisico bestaat. Mag alleen worden gecombineerd met een balustrade die is goed-
gekeurd voor plekken waar valrisico bestaat. 

Aandrijving Het systeem heeft een semi-automatische 
gasveertechnologie die het beweegbare 

gedeelte in evenwicht houdt
Geen Met upgrade: Zie ClickitUp

Het systeem heeft een semi-automatische 
gasveertechnologie die het beweegbare 
gedeelte in evenwicht houdt

Geen Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony Het systeem heeft een semi-automatische gasveertechnologie die 
het beweegbare gedeelte in evenwicht houdt

Productiemethode Er wordt gebruik gemaakt van Structural Glazing om het glas op de aluminium palen te bevestigen Er wordt gebruik gemaakt van Structural Glazing om het glas op de aluminium palen te bevestigen

Grondbevestiging Standaard, hoek Standaard Inside

Bovenkap Enkel, dubbel, verstekhoek Enkel, dubbel, verstekhoek

Materiaal Glas, aluminium en roestvrij staal Glas, aluminium en roestvrij staal

Vast glas 8 mm gehard 8,76 mm gehard gelaagd glas 8 mm gehard

Beweegbaar glas 6 mm gehard - Met upgrade: Zie ClickitUp 6 mm gehard - - 6 mm gehard

Hoogte 1100 mm  1100 mm

Hoogte in de hoogste stand 1900 mm - Met upgrade: Zie ClickitUp 1900 mm - Met upgrade: Zie ClickitUpBalcony 1900 mm

Maximale breedte 2000 mm 1800 mm 1500 mm 2000 mm

Oppervlaktebehandeling Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs: zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur (alleen vaste palen) Standaard natuurlijk geanodiseerd. Als optie tegen meerprijs: zwart geanodiseerd of poedercoating in RAL-kleur (alleen vaste palen)

Standaardafmetingen
Standaardafmetingen van één deel: Intervallen van 100 mm tussen 1000 mm en 2000 mm Standaardafmetingen van één deel: Intervallen van 100 mm tussen 1000 mm en 1800 mm Niet als standaard verkrijgbaar, 

wordt altijd op maat besteld
Std. afmeting intervallen van 100 
mm tussen 1000 mm en 2000 mm

Geluidswaarde Een gemonteerde glazen balustrade van ErgoSafe heeft een geluiddempend effect Een gemonteerde glazen balustrade van ErgoSafe heeft een geluiddempend effect
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