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ISO 9001:2015

UNIQ
het slimste profiel voor een  
glasbalustrade

De nieuwe generatie profielen voor 
glasbalustrades heet niet voor niets 
UNIQ. De gepatenteerde inklemming 
van het glas zonder keggen en  
rubbers, de verstelbaarheid op ruwe 
ondergronden, het “hollow” ontwerp, 
de snelle en eenvoudige montage:  
allemaal unieke en slimme  
eigenschappen, die tijd en geld  
besparen.

UNIQ biedt voor elke balustrade het 
juiste profiel. 
Voor montage op of naast de vloer, 
voor afgewerkte of onafgewerkte  
vloeren in beton, staal of hout, en voor 
de lijnlasten 0,5-1-2-3 kN/m.

De uitgebreide informatie uit deze 
brochure is ook terug te vinden op de 
website www.uniq-balustrades.com.

IMS Nederland is ISO9001:2015 en 
CE gecertificeerd.

UNIQ profielen zijn een innovatie van SB-Railing, 
onderdeel van IMS Nederland. Deze onderneming 
is al sinds 1954 leverancier van halffabricaten in 
staal, roestvast staal en aluminium.

www.ims-nederland.biz
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UNIQ profielen zijn in verschillende landen door de onderstaande instanties getest.

NEDERLAND 

DUITSLAND 

BELGIË 

TESTEN | CERTIFICERINGEN

UNIQ profielen zijn in verschillende landen door de onderstaande instanties getest.

NEDERLAND 

DUITSLAND 

BELGIË 

FRANKRIJK 

ENGELAND 

TESTEN | CERTIFICERINGEN
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“

UNIEKE KLEMSTRIP

De gepatenteerde, doorlopende klemstrip maakt het UNIQ 
systeem écht uniek. Met deze klemstrip is de inklemming 
van het glas wezenlijk anders dan bij andere systemen en 
dat brengt belangrijke voordelen met zich mee.

Aantikken van de klemstrip

Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen 
tevens kleine afwijkingen in de stand van het glas of 
dikteverschillen in het glas opgevangen worden.

VEILIGHEID GECOMBINEERD MET
EENVOUDIGE MONTAGE:
DAT IS UNIQ.

UNIEK IN MONTAGE- EN STELMOGELIJKHEDEN
Uniek is ook de montage. Naast constructieve ankers worden de profielen gemonteerd met 
een tweede rij stelankers zodat het waterpas kan worden gesteld. Doordat het binnenwerk 
van het profiel haaks is, zal het glas recht staan. Het glas wordt met de gepatenteerde 
klemstrip volledig en gelijkmatig ingeklemd, waardoor hoge piekspanningen worden 
vermeden. Met de stel/borgboutjes van de klemstrip kunnen tevens kleine afwijkingen in de 
stand van het glas of dikteverschillen in het glas opgevangen worden.

DUBBELE VEILIGHEID
De doorlopende klemstrip wordt op twee plaatsen geborgd. Een vertanding op zowel de 
klemstrip als het profiel fungeert als eerste borging. Het aandraaien van de speciaal  
ontwikkelde bouten zorgt voor de tweede borging. Het losraken van glasplaten door het 
omhoogtrillen van de afzonderlijke keggen en de daaruit voortvloeiende gevaarlijke situaties 
behoren daarmee tot het verleden.
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goo.gl/emKApq

Goed te zien is de doorlopende klemstrip.

MONTAGE VAN UNIQ STAP VOOR STAP

Zie ook de montagevideo
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UNIQ SB-OXS | TOP MONTAGE
     

BASISPROFIEL L
2090574 SB-OXS bruut 4000 mm

2089695 SB-OXS RVS Look 4000 mm

GLAS MONTAGE PAKKET (GMS) L
2090155 GMS-S1- 4/4/pvb 4000 mm

2090156 GMS-XS1- 6/6/pvb 4000 mm

2090155 GMS-S1 - 8 4000 mm

2090156 GMS-XS1 - 12 4000 mm

OPTIONEEL VOOR VLOERZIJDE  L
1012309 Rubber vloerzijde  1000 mm

Montage tools op pagina 66

SB-OXS is niet geschikt voor structurele- of veiligheidsdoeleinden.

LIJST VLOERZIJDE B L
2089104 CR-L1 - 4/4/pvb - bruut    21 4000 mm

2089358 CR-L1 - 4/4/pvb - RVS Look    21 4000 mm

2090575 CR-XS1 - 6/6/pvb - bruut 19 4000 mm 

2089698 CR-XS1 - 6/6/pvb - RVS look 19 4000 mm 

2089104 CR-L1 - 8 - bruut    21 4000 mm

2089358 CR-L1 - 8 - RVS Look    21 4000 mm

2090575 CR-XS1 - 12 - bruut 19 4000 mm 

2089698 CR-XS1 - 12 - RVS look 19 4000 mm 
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EINDKAPPEN 
2090568 SB-OXS eindkap links, bruut

2090558 SB-OXS eindkap links, RVS look

2090573 SB-OXS eindkap rechts, bruut 

2090563 SB-OXS eindkap rechts, RVS look

Kleine kleur verschillen tussen kap en profiel zijn mogelijk.=eindkap links
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UNIQ SB-0XS | INFO
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VOOR DEZE PROJECTEN IS AL VOOR UNIQ GEKOZEN!VOOR DEZE PROJECTEN IS AL VOOR UNIQ GEKOZEN!

INSLAGTOOL
2089137 Inslagtool

MONTAGE SLEUTEL
2089138 Montage sleutel

KOPPELSTIFT
2089139 Koppelstift

MONTAGE TOOLS
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WWW.SB-RAILING.COM

OOK VERKRIJGBAAR
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IMS NEDERLAND B.V.
GILDENWEG 21
NL-3334 KC  ZWIJNDRECHT
T. +31 78 6230600
F. +31 78 6101030
INFO@UNIQ-BALUSTRADES.COM
WWW.UNIQ-BALUSTRADES.COM

Nederland
IMS




