Horizon Balustrades
H νέα καινοτόμα σειρά καγκέλων με γυαλί Horizon Balustrades της
MUSKITA
διατίθεται
με
εξειδικευμένη,
ανθεκτική
και
ρυθμιζόμενη
μηχανική σφήνα, η οποία καθιστά την εγκατάσταση του συστήματος πιο
γρήγορη και οικονομική από άλλες συμβατικές επιλογές κιγκλιδωμάτων.
Το σύστημα διαθέτει μεγάλη ποικιλία ειδικά σχεδιασμένων υψηλής αισθητικής
εξαρτημάτων για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όπως χειρολαβές, ράγες και βάσεις
κιγκλιδωμάτων. Οι βάσεις καγκέλων Horizon Balustrades σχεδιάστηκαν και δοκιμάστηκαν
από το έμπειρο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της MUSKITA για να ανταποκρίνονται
στις απαιτητικές προκλήσεις μεγάλων έργων. Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί ώστε να
καλύπτει τα υψηλά φορτία ανέμου και τις τιμές που καθορίζονται από τους Ευροκώδικες.
Η MUSKITA προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών φινιρίσματος ανοδίωσης
και
ηλεκτροστατικής
βαφής
για
όλες
τις
σχεδιαστικές
απαιτήσεις.
Horizon Balustrades are MUSKITA’s newest innovatively designed aluminium glass
railing system that include exclusive, durable and adjustable mechanical wedge technology,
making installation faster and more cost-effective than other standard balustrade options.
A wide variety of beautifully designed and engineered accessories are available for
indoor and outdoor applications, including handrails, cap rails and railing bases.
Horizon Balustrades are structurally designed by MUSKITA’s R&D team to exceed the
most challenging requirements of projects. The system has been tested and certified to
meet the highest wind load and exposure ratings set forth by European building codes.
A wide range of colour options in anodized or powder coated finishes are available to
meet all design requirements.

Horizon Balustrades
Οι βάσεις των καγκέλων φιλοξενούν
ένα ευρύ φάσμα πάνελ υαλοπινάκων,
πάχους μεταξύ 21,52 – 25,52
χιλιοστών, ιδανικό για εφαρμογές
κιγκλιδωμάτων σε πολύ ψηλά κτίρια,
θέατρα, στάδια, κα.
The Balustrades accommodate the
widest range of glazing panels, 21.52 –
25.52 mm thickness, ideal for balcony
glass railing applications on high rise
buildings, theatres, stadiums and more.

Επιτρέπει ταχύτερη και απλούστερη
τοποθέτηση χωρίς ειδικά εργαλεία
ή υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
χωρίς να χρειάζεται σιλικόνη ή άλλη
προετοιμασία για το γυαλι.
́

Quick, easy and simple
installation without the need for
specialty tools, fillers, pre-glass
preparation or a high level of training.

Αποδόσεις που ξεπερνούν τους
κανονισμούς κατασκευής της ΕΕ για ένα
δομικό σύστημα κιγκλιδώματος.

Εύκολη αντικατάσταση του
υαλοπίνακα σε περίπτωση
σπασίματος ή ζημιάς.

Performance that exceeds the EU
building regulations for a structural glass
railing system.

Easy replacement of glass panel
in case of damage.

Διατίθεται σε διάφορα φινιρίσματα
υψηλής ανθεκτικότητας.
Available in a variety of durable finishes.

We are at your service.
Contact our technical department for more details and speciﬁcations.
www.muskita.com.cy info@muskita.com.cy T: 25 844444 F: +357 25 393671			
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