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VALEDO EKSEN
Valedo EKSEN este un sistem inovator și 
modern de balustradă din sticlă laminată și 
aluminiu, menit să aducă siguranță oricărui  
tip de balcon.

STICLĂ LAMINATĂ  
& SECURIZATĂ  
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SISTEM INOVATOR 
& REZISTENT
Valedo EKSEN este un sistem de balustradă 
din sticlă laminată cu profile de fixare inferi-
oare și mână curentă din aluminiu conceput 
pentru a maximiza vizibilitatea fără a sacrifi-
ca rezistența sau durabilitatea. Sistemul este 
proiectat astfel încât greutatea sticlei să fie 
distribuită uniform, fără a mai fi nevoie de pro-
file verticale. Sistemul de balustradă din sticlă 
Valedo EKSEN are un design modern, este o 
completare estetică a designului al clădirii și 
poate fi instalat cu succes în interior, în zone 
comerciale, birouri, muzee, cât mai ales în ex-
terior.
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SIGURANȚĂ &
REZISTENȚĂ
Sticla folosită pentru sistemul 
Valedo EKSEN este laminată, 
pentru rezistență și durabil-
itate. Suporții inferiori din 
aluminiu satisfac cerințele de 
design si securitate, fiind con-
cepuți pentru a suporta greu-
tatea balustradei și pentru a 
furniza stabilitatea sistemului.

ELEMENT 
ESTETIC
Pentru etanșare folosim 
bandă magnetică între pan-
ourile de sticlă. Aceasta are o 
lățime de doar 6 mm, astfel 
încât asigură protecție împo-
triva vântului, a prafului, sau a 
infiltrației apei, dar, în același 
timp, nu împiedică pătrun-
derea luminii natrurale.

REZISTENT LA 
GREUTATE
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SUPORT 
ALUMINIU
Suporții de prindere din aluminiu asigură un 
montaj rapid a balustradei pe balcon. Sistemul 
inteligent permite reglajul înclinației panoului 
de sticlă cu până la 3o astfel încât acesta să fie 
montat perfect vertical. Mai mult, suporții au 
în interior o garnitură specială ce ”îmbracă” 
panoul din sticlă și îl protejează în momentul 
în care aceasta este fixat pe suport.

MÂNĂ CURENTĂ 
ALUMINIU
Mâna curentă folosită este din aluminiu, mate-
rial rezistent și cu durată mare de viață. Desig-
nul cu colțuri rotunjite oferă confort și elimină 
riscul de accidentare. Forma specială a mâinii 
curente - în formă de U - asigură o instalare 
rapidă și durabilă. Oferim variante de mână 
curentă cu o lățime de 60 mm sau de 80 mm.
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DESIGN
MINIMALIST

Sistemul Valedo EKSEN este conceput 
pentru  a asigura un plus de eleganță și stil 
spațiului amenajat, indiferent că vorbim de 

zone rezidențiale sau comerciale. 
Liniile curate și clare ale sticlei și frumusețea 

atemporală a aluminiului vor aduce o notă 
modernă oricărui stil arhitectural.

REZISTENT LA 
IMPACT
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SIGURANȚĂ
SPORITĂ
Sticla securizată și laminată este puternică și re-
zistentă la șocuri mecanice sau impact. Suporții 
robuști din aluminiu asigură o conexiune perfectă, 
aceștia sunt proiectați pentru a prelua și distribui 
greutatea panourilor din sticlă. Mai mult, sistemul 
Valedo EKSEN este sigur pentru copii, deoarece 
suporții asigură stabilitate panourilor de sticlă.

SIGURANȚĂ
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STICLĂ SECURIZATĂ 
& LAMINATĂ
Panourile de sticlă securizată și laminată cu 
folie elastică tip EVA au proprietăți sporite de 
siguranță și capacitatea de a răspunde cer-
ințelor arhitecturale actuale. Avantajul ma-
jor al sticlei lamintate este că, în momentul 
unei eventuale spargeri, fragmentele de sticlă 
rămân lipite prin intermediul foliei de la inte-
rior, eliminând riscul de rănire al persoanelor.

CAPACE
ALUMINIU
Suporții reglabili sunt protejați de praf și im-
purități de către capacele din aluminiu, aces-
tea se instalează pe șina special formată pe 
suporți.
Cu un aspect perfect finisat, acestea oferă o 
înfățișare plăcută și un stil uniform balustradei 
din sticlă Valedo EKSEN.

12
2 m

m

6000 mm

Sticlă 
securizată 
8mm

Sticlă 
securizată 
8mm

Folie tip 
EVA
2mm
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Înălțime maximă panou 
sticlă

1200 mm

Grosime sticlă sticlă laminată: 
• 8/2/8

Culori sticlă
• sticlă securizată clară
• sticlă securizată matelux
• sticlă securizată fumurie
• sticlă securizată gri

Lățime recomandată
panou sticlă

1000 - 1300 mm 

Culoare sistem aluminiu eloxat

Opțional

• se pot executa balus-
trade cu formă de L sau 
U cu ajutorul conecto-
rilor la 90o  pentru mână 
curentă

*dimensiunile sunt exprimate în mm

60 mm / 80 mm
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PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

PANOU STICLĂ SECURIZATĂ 
ȘI LAMINATĂ

1000 - 1300 mm1000 - 1300 mm 1000 - 1300 mm

CULORI STANDARD STICLĂ 

CLARĂ MATELUX

FUMURIE GRI

CULORI STANDARD MÂNĂ 
CURENTĂ ȘI CAPAC 

A L U M I N I U 
ELOXAT

Tip montaj prindere în suport aluminiu

Dimensiune suport • suport aluminiu intermediar: 150 mm
• suport aluminiu îmbinare panouri: 200mm

Interval montaj suporți 300 mm

Lungime maximă secțiune 26000 mm

Număr maxim  panouri 
acceptat

maximum 20 panouri sticlă

Lățime mână curentă • 60 mm
• 80 mm

Etanșare etanșarea între panourile de sticlă se realizează cu bandă 
magnetică

Lățime bandă magnetică 6 mm

200 mm 150 mm 300 mm
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Garnitură mână curentă Material plastic

Capac suport Material compozit

Garnitură suport aluminiu Material plastic

LEGENDĂ
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DENUMIRE MATERIAL CULORI
Capac mână curentă Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Bandă magnetică Material compozit

Suport aluminiu intermediar Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Suport aluminiu îmbinare panouri Aluminiu extrudat aluminiu eloxat

Capac suport Aluminiu extrudat aluminiu eloxat
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Email :  contact@valedo.ro

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București
Telefon :  0314379882

VALEDO SYSTEMS

Website :  www.valedo.ro


