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1. Системы балюстрад для ограждения балконов и террас, перила Q-railing 

1.1 Балюстрады типа Hybrid                                                                                                                                                         

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: балюстрады; 

Монтаж: 1. в пол   2. боковой 

Материал: алюминий (серебристый мат) или 

сталь с порошковым покрытием RAL 7047; 

Заполнение: стекло (от 8 мм. до 13.52 мм.); 

Финиш: направляющая 

Интегрированная система водоотвода! 
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Балюстрады тип Hybrid 
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1.2 Лестничные перила и балюстрады тип Slim 

  Использование: внутри/снаружи помещения; 

  Тип: лестничные перила и балюстрады; 

  Материал: алюминий (цвет нержавеющая   

сталь или сырой алюминий); 

  Монтаж: 1. в пол  2. боковой 

  Заполнение: стекло (от 12 мм. до 21.52 мм.); 

  Финиш: направляющая, U-профиль, защита   

края и/или дополнительные поручни. 

   Интегрированная система водоотвода! 
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Лестничные перила и балюстрады типа Slim 
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1.3 Лестничные перила и балюстрады типа Pro 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: алюминий (цвет нержавеющая сталь 

или сырой алюминий); 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой 

Заполнение: стекло (от 12 мм. до 21.52 мм.); 

Финиш: направляющая, U-профиль, защита края 

и/или дополнительные поручни. 

  Интегрированная система водоотвода! 
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Лестничные перила и балюстрады тип Pro 
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1.4 Лестничные перила и балюстрады тип Max 

Использование: внутри/снаружи 

помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: алюминий (цвет нержавеющая 

сталь или сырой алюминий); 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой 

Заполнение: стекло (от 19 мм. до 31.52 мм.); 

Финиш: направляющая, U-профиль, защита 

края и/или дополнительные поручни.   

                                                                                                                    

Интегрированная система водоотвода! 
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1.5 Лестничные перила и балюстрады тип EASY GLASS AIR 
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1.6 BASE GLASS CLAMPS (зажимы для балюстрад из стекла) 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: в пол;   

Заполнение: стекло (от 12 мм. до 21.52 мм.).   

                         
MOD 6400 

                            MOD 6000                                                                                             
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   MOD 61 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: в пол;  

Заполнение: стекло (от 12 мм. до 17.52 мм.).  

                            MOD 62 
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MOD 0763 (BLOK) 

  Использование: внутри/снаружи помещения; 

  Тип: баллюстрады; 

  Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

  Монтаж: боковой;  

  Заполнение: стекло (от 12 мм. до 17.52 мм.).  
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Зажимы для балюстрад из стекла 
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1.7 BLOCK GLASS ADAPTERS (адаптеры для балюстрад из стекла): MOD 4762|MOD 0766 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: боковой;  

Заполнение: стекло (от 12 мм. до 21.52 мм.).  
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Адаптеры для балюстрад из стекла 
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1.8 POINT GLASS ADAPTERS (точечные адаптеры для лестничных перил и балюстрад из стекла) 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: боковой;  

Заполнение: стекло (от 8 мм. до 21.52 мм.).  

 

 

                                                                                  MOD 4747|0747 
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Точечные адаптеры для лестничных перил и балюстрад из стекла 
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1.9 JULIET BALCONIES (балконы ДЖУЛЬЕТТА с подсветкой) 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: балконы; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин) или 

алюминий (цвет – нержавейка) 

Монтаж: на стену;  

Заполнение: стекло (от 8 мм. до 21.52 мм.).  
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Балконы ДЖУЛЬЕТТА с подсветкой 
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Другие системы 
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  Балюстрадные перила 

1.10 Балюстрадные перила тип DUO LINE  

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин) или 

алюминий (цвет – нержавейка) 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой;  

Заполнение: стекло (от 8 мм. до 12.76 мм.).  

Финиш: круглые/квадратные перила из нержавеющей 

стали или деревянные перила  
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Балюстрадные перила тип DUO LINE  
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1.11 Балюстрадные перила типа LINEAR LINE 

Использование: внутри/снаружи 

помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой;  

Заполнение: стекло (от 8 мм. до 13.52 мм.).  

Финиш: круглые/квадратные перила из 

нержавеющей стали или деревянные 

перила 
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Балюстрадные перила тип LINEAR LINE 
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1.12 Балюстрадные перила тип SQUARE LINE 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой  3. в стену 

Заполнение: стекло (от 6 мм. до 17.52 мм.).  

Финиш: круглые/квадратные перила из 

нержавеющей стали или деревянные перила. 
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Балюстрадные перила тип SQUARE LINE 
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1.13 Балюстрадные перила тип Q-LINE 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: 1. в пол  2. боковой  3. в стену 

Заполнение: стекло (от 6 мм. до 17.52 мм.).  

Финиш: круглые/квадратные перила из 

нержавеющей стали или деревянные перила. 

 

 

   



 

www.solwinft.com   www.viknaveka.com.ua   www.markisa.com.ua   www.solwinsalz.com   www.facebook.com/solwinft 
Центральний офіс: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 36А, (    «Харківська»), тел.: +38 (067) 492-67-91 

Салон на Харківському масиві: м. Київ, вул. Ревуцького, 42Г, тел.: +38 (067) 214-30-41, (067) 492-04-40 

Салон в Білогородці: Київська обл., м. Білогородка, вул. Київська, 2Б, тел.: +38 (067) 610-01-11 

 

 

Балюстрадные перила тип Q-LINE 

 

 

 

 



 

www.solwinft.com   www.viknaveka.com.ua   www.markisa.com.ua   www.solwinsalz.com   www.facebook.com/solwinft 
Центральний офіс: м. Київ, пр-т Миколи Бажана, 36А, (    «Харківська»), тел.: +38 (067) 492-67-91 

Салон на Харківському масиві: м. Київ, вул. Ревуцького, 42Г, тел.: +38 (067) 214-30-41, (067) 492-04-40 

Салон в Білогородці: Київська обл., м. Білогородка, вул. Київська, 2Б, тел.: +38 (067) 610-01-11 

 

 

1.14 Системы поручней Q-railing (Германия) 

Использование: внутри/снаружи помещения; 

Тип: лестничные перила и балюстрады; 

Материал: нержавеющая сталь (316 сатин); 

Монтаж: в стену 

Заполнение: стекло (от 6 мм. до 17.52 мм.).  

Финиш: круглые/квадратные перила из 

нержавеющей стали или деревянные перила. 

 

 

 

 

 


