
1 STANDAARD METALEN BALUSTRADES
ZEUS, POSEIDON, HERCULES & ACHILLES

 4 ZEER SCHERP GEPRIJSDE STANDAARDMODELLEN
 bereken aan de hand van onze tool het gewenste

standaard model of vraag ons prijs voor uw eigen ontwerp

ZEUS                                   POSEIDON

HERCULES                           ACHILLES

scroll verder naar volgende bladzijde

Foto’s van model Zeus



2 STANDAARD METALEN BALUSTRADE
MODEL ZEUS

 kader rondom bestaat uit platte latten 40x10mm
 onderaan reglementaire vrij te houden ruimte tot 80mm
 dan symmetrisch verdeelde tussenstijlen om de ca. 110mm bestaan uit platte latten 20x10mm
 voorzien van de nodige voetplaten
 prijs wordt berekend per lopende meter – binnenkort komt er een berekeningstool op onze website

Tekening en foto model Zeus zijn louter illustratief als voorbeeld

scroll verder naar volgende bladzijde



3 STANDAARD METALEN BALUSTRADE
MODEL POSEIDON

 kader rondom bestaat uit platte latten 40x10mm
 onderaan reglementaire vrij te houden ruimte tot 80mm
 dan symmetrisch verdeelde tussenstijlen om de ca. 110mm bestaan uit platte latten 40x10mm
 voorzien van de nodige voetplaten
 prijs wordt berekend per lopende meter – binnenkort komt er een berekeningstool op onze website

Tekening en foto model Poseidon zijn louter illustratief als voorbeeld

scroll verder naar volgende bladzijde



4 STANDAARD METALEN BALUSTRADE
MODEL HERCULES

 boven-, zij-, en tussenprofielen keuze uit kokerprofielen 40x40mm of buisprofielen Ø42mm
 van onder naar boven : reglementaire vrij te houden ruimte tot 80 mm, dan onderste zone tot 480mm met

symmetrisch verdeelde tussenregels om de ca. 50mm met keuze uit kokerprofielen 20x20mm of
buisprofielen Ø20mm, dan de resterende bovenste zone met symmetrisch verdeelde tussenregels om de
ca. 180mm met keuze uit kokerprofielen 20x20mm of buisprofielen Ø20mm

 voorzien van de nodige voetplaten
 prijs wordt berekend per lopende meter – binnenkort komt er een berekeningstool op onze website

Tekening model Hercules en foto op variant Hercules zijn louter illustratief als voorbeeld

scroll verder naar volgende bladzijde



5 STANDAARD METALEN BALUSTRADE
MODEL ACHILLES

 boven-, zij-, en tussenprofielen uit kokerprofielen 40x40mm
 van onder naar boven : reglementaire vrij te houden ruimte tot 80 mm, dan onderste zone tot 480mm

voorzien van een decoratief geperforeerde plaat of strekmetaal, dan de resterende bovenste zone met
symmetrisch verdeelde tussenregels om de ca. 180mm met kokerprofielen 20x20mm

 voorzien van de nodige voetplaten
 prijs wordt berekend per lopende meter – binnenkort komt er een berekeningstool op onze website

Tekening en foto model Achilles zijn louter illustratief als voorbeeld



6 STANDAARD METALEN BALUSTRADE
MODEL HERA

 tussen- en onderste regel bestaan uit kokerprofielen 20x30mm, bovenste regel een kokerprofiel
30x50mm, buitenste en doorlopende tussenstijlen zijn kokerprofielen 40x40 of 40x20mm

 van onder naar boven : reglementaire vrij te houden ruimte tot 80mm, dan onderste zone tot 890mm
met symmetrisch verdeelde tussenstijlen om de ca. 110mm met keuze uit kokerprofielen 20x20mm of
buisprofielen Ø20mm, dan de resterende bovenste zone een open ruimte van 180mm

 voorzien van de nodige voetplaten
 prijs wordt berekend per lopende meter – binnenkort komt er een berekeningstool op onze website

Tekening en foto model Hera zijn louter illustratief als voorbeeld


