
                TÜV-geprüft –  
      zu Ihrer Sicherheit  

SYSTEMY BALUSTRAD

Nowoczesny system balustrad  
zastosowanie wewnątrz
i na zewnątrz budynków

W eleganckim stylu
         LIGHTLINE

System balustrad w typowym projekcie LIGHTLINE. 
Atest TÜV. Dla Twojego bezpieczeństwa.

Proszę uzupełnić ten formularz i przesłać go na podany 
wcześniej adres.

Moje informacje adresowe:

Formularz planowania i zamówienia

“ROBELIT” Sp. z o.o.

ul. Legionów 79

42-200 Częstochowa

Imię i nazwisko 

Adres 

Miasto 

Kraj 

Telefon                       Fax 

eMail

Żądane wykończenia  szklane:

      bezbarwne   

      matowe białe

      matowe niebieskie 

      matowe zielone

Planowana skala: 1 do 

Fax: +48 (034) 377 42 99 
Telefon: + 48 (034) 377 42 98

Konsultant/--Dostawca:

www.robelit.pl
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Eleganckie akcenty domu

LIGHTLINE® reprezentuje nowoczesne połączenie trwałego 
aluminium, stali nierdzewnej i wysokiej jakości szkła akrylowego. 
Najmłodszym członkiem rodziny produktów  LIGHTLINE® jest 
nowy system balustrad do stosowania wewnątrz i na zewnątrz 
budynków.

W typowym projekcie LIGHTLINE® 
z charakterystyczną wygiętą formą, sys-
tem balustrad łączy najważniejsze cechy: 
bezpieczeństwo, stabilność i funkcjonalność. 

Pomimo, że system balustrad LIGHTLINE® 
składa się tylko z kilku lub pojedynczej 
grupy elementów, jest na tyle elastyczny 
w swej strukturze, że odpowiada niemal 
wszystkim wymaganiom:

jako stabilna i wytrzymała               
balustrada

jako bezpieczna balustrada   
(również wewnątrz domu)

jako element dekoracyjny typu 

“francuskie balkony” na całej 
długości okien i drzwi

jako estetyczna balustrada  
wewnątrz klatek schodowych

Dodatkowo, cztery opcje kolorystyczne 
szkła akrylowego pozostawiają pole dla 
inwencji twórczej:

 bezbarwny

 biały satynowany

 niebieski satynowany

 zielony satynowany









Dla tych, którzy nie chcą korzystać z 
doświetlenia z pełnowymiarowego okna 
balkonowego, poprzez wykorzystanie                   
elementów LIGHTLINE® jako “francuski balkon” 
na pewno znajdą rozwiązanie bezpieczne               
i pewne, posiadające również bardzo wysokie 
właściwości dekoracyjne

Za rogiem… 

Wyszukana “opcja narożnika” stwarza 
wyjątkowy efekt architektoniczny. 
System pozwala na dopasowanie 
narożników szkła akrylowego do 
żądanego kąta, tworząc prawie idealne 
zamknięcie. Dlatego też nawet niecodzi-
enne wymagania mogą być  spełnione 
zgodnie z obowiązującym  stylem.

…w górę.

Nawet przejście z poziomu do pochyłej powi-
erzchni może być łatwo osiągniete za pomocą 
elementów systemu LIGHTLINE®. 

Aluminiowe skrzynki na kwiaty

Idealne uzupełnienie technologii. Elegancka, aluminiowa skrzynka na kwiaty 
stanowi przyciągający wzrok element projektu i jest odporna na deformacje oraz 

korozję. Wkładając doniczkę z 
kwiatkiem możemy odprowadzić 
z niej nadmiar wody do skrzynki, 
która jednocześnie zatrzymuje ją 
do dalszego wzrostu roślin.

Francuski balkon jest 
stabilny dzięki dwóm, 
przystosowanym do pracy 
przy dużych obciążeniach 
uchwytom ściennym, 
które są przymocowane do 
każdego słupka.

LIGHTLINE®Element oświetlający

Pokaż idealną formę Twojej balustrady      
LIGHTLINE® wieczorami i nocą. Każdy z el-
ementów oświetleniowych o niskim natężeniu 
posiada 21 płaskich diod, które oświetlają 
Twoją balustradę. Dzięki wiedzy na temat tech-
nologii LED, koszty elektryczności w przelicze-
niu na element oświetleniowy są minimalne. 
(mniej niż 2% w porównaniu do tradycyjnych 75 W żarówek).

Stabilne połączenia zapewniają bezpieczeństwo

Cztery opcje zamocowania pozwalają na różne możliwości przyłączeniowe.

 Zamocowanie podłogowe         Mocowanie frontowe

Regulowane mocowanie frontowe        Regulowane mocowanie frontowe-dolne  
   (np. dla rynny czy kanału deszczowego)               (np. dla rynny czy kanału deszczowego)
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Zestaw aluminiowych poręczy  o długości 225 cm
z powierzchnią ochronną
Nr artykułu: 180210      EAN: 4025823182104

Kolanko 90° ze stali nierdzewnej do poręczy
zewnętrznych i wewnętrznych
Nr artykułu: 180330      EAN: 4025823183309

Zestaw dwóch osłon ze stali nierdzewnej na poręcz 
Nr artykułu: 180320      EAN: 4025823183200

Element łączeniowy ze stali nierdzewnej do
poręczy dla zewnętrznych i wewnętrznych rogów
do 1250

Nr artykułu: 180331      EAN: 4025823183316

Wypełnienie szkłem akrylowym (982 x 853 x 6 mm)
bezbarwnym
Nr artykułu: 180240      EAN: 4025823182401 

białym satynowanym
Nr artykułu: 180241      EAN: 4025823182418

niebieskim satynowanym
Nr artykułu: 180242      EAN: 4025823182425 

zielonym satynowanym
Nr artykułu: 180243      EAN: 4025823182432

 

Wypełnienie szkłem akrylowym (330 x 853 x 6 mm)
bezbarwnym
Nr artykułu: 180300      EAN: 4025823183002 

białym satynowanym
Nr artykułu: 180301      EAN: 4025823183019

niebieskim satynowanym
Nr artykułu: 180302      EAN: 4025823183026

zielonym satynowanym
Nr artykułu: 180303      EAN: 4025823183033

Wypełnienie szkłem akrylowym (330 x 853 x 6 mm)
bezbarwnym
Nr artykułu: 180280      EAN: 4025823182807

białym satynowanym
Nr artykułu: 180281      EAN: 4025823182814

niebieskim satynowanym
Nr artykułu: 180282      EAN: 4025823182821

zielonym satynowanym
Nr artykułu: 180283      EAN: 4025823182838

Wypełnienie szkłem akrylowym (330 x 853 x 6 mm)
bezbarwnym
Nr artykułu: 180260      EAN: 4025823182609

białym satynowanym
Nr artykułu: 180261      EAN: 4025823182616

niebieskim satynowanym
Nr artykułu: 180262      EAN: 4025823182623

zielonym satynowanym
Nr artykułu: 180263      EAN: 4025823182630

Francuski balkon 
(wymiary końcowe: 1370 x 1000 x 6 mm)

bezbarwny
Nr artykułu: 180350      EAN: 4025823183507

biały satynowany
Nr artykułu: 180351      EAN: 4025823183514

niebieski satynowany
Nr artykułu: 180352      EAN: 4025823183521

zielony satynowany
Nr artykułu: 180353      EAN: 4025823183538

Aluminiowa doniczka do kwiatów 

o szerokości 600 mm
Nr artykułu: 180370      EAN:4025823183705 

o szerokości 800 mm
Nr artykułu: 180371      EAN: 4025823183712

o szerokości 1000 mm
Nr artykułu: 180372      EAN: 4025823183729

o szerokości 1200 mm
Nr artykułu: 180373      EAN: 4025823183736 

Uchwyt ze stali nierdzewnej do
mocowań podłogowych
Nr artykułu: 180220      EAN: 4025823182203

Uchwyt ze stali nierdzewnej do mocowań
czołowych z regulowaną wysokością
Nr artykułu: 180222      EAN: 4025823182227        

Uchwyt ze stali nierdzewnej 
do mocowań czołowych
Nr artykułu: 180221      EAN: 4025823182210

Zestaw ze stali nierdzewnej do mocować dolnych
z regulowaną wysokością
Nr artykułu: 180223      EAN: 4025823182234

Samowiercące wkręty do betonu wykonane ze stali
nierdzewnej 
Nr artykułu: 170840      EAN: 4025823178404

Zestaw słupków ze stali nierdzewnej z zamkiem
typu 

“
pstryk”

Nr artykułu: 180200      EAN: 4025823182005

System oświetleniowy
Nr artykułu: 170997      EAN: 4025823179975

Klips aluminiowy do mocowania doniczek na 
poręczy  
Nr artykułu: 180390      EAN: 4025823183903

SYSTEM BALUSTRAD

SYSTEM BALUSTRAD


