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GM Railing

®

glazen balustradeconstructies

Toegangscontrole

Glas vervult als constructiemateriaal

een compensatie van de verticale positie tot

en bij architectonische ontwerpen al lang

+/- 2 cm t.h.v. de leuning mogelijk.

een belangrijke rol. Glazen balustraden
Deurgrepen
Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades

zijn echter nog steeds een uitdaging voor

GM RAILING® werd speciaal ontwikkeld

ontwerpers, architecten en ingenieurs

voor gecoat veiligheidsglas van zogenoemd

op dat gebied - en dan hebben we het

„ﬂoatglas”. Alternatief kan er ook gecoat

nog niet eens over de constructie en

veiligheidsglas van gehard glas gebruikt

montage. Juist voor deze uitdaging

worden. Aangezien het glas in de dragende

heeft Glas Marte een compleet nieuwe

basisproﬁel bevestigd wordt, zijn er geen

oplossing ontwikkeld.

geboorde gaten nodig. Daardoor worden de
ontwerpkosten, montagekosten en de uitgaven

Door de geprefabriceerde glazen constructie-

gereduceerd. Speciale vergunningen en met

modules en de basisproﬁelen met doorlopende

het project verband houdende componenten-

leuning kan de GM RAILING serie lijnvormig

tests zijn niet nodig. Door de toepassing van

ingezet worden zonder dat een verticale

dit systeem heeft de klant een groot aantal

steun nodig is. De ondergrond van beton,

voordelen.

®

staal of hout moet de belasting voldoende
kunnen dragen en tegelijkertijd aan de glazen

Vitrinebeslag

constructie worden aangepast.
De geprefabriceerde glazen constructiemodules
worden in de proﬁelen van de onderconstructie
gehangen en ter plaatse met kopschroeven
of speciale afstandhouders bevestigd en in

Diversen
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elkaar gezet. Door de schroefverbinding is

2013

Pendeldeuren

gedetailleerde tekeningen voor elke toepassing

veelzijdige toepassingen. Het systeem is

ter beschikking stellen, die op onze homepage

gebaseerd op zeven basisseries – Solo, Top,

op www.gm-railing.nl in de bekende formaten

Side, Level, Massive, Plan en Front – waarmee

gedownload kunnen worden. Indien nodig

aan bijna alle eisen met verschillende versies

adviseren of ondersteunen u onze experts ook

en speciale ontwerpen kan worden voldaan.

persoonlijk bij het ontwikkelen van nieuwe

GM RAILING® is de juiste keuze voor onder

oplossingen.

meer zijdelingse, vlakke of transparante
bevestigingen of bijzonder sterke toepassingen.

Aanslagdeuren

GM RAILING® is verder gekenmerkt door de

Deursluiters

GM RAILING® - maakt het leven eenvoudiger

Naast de technische ontwikkelingen die in
Schuifdeuren/
vouwwanden

samenspraak met de universiteiten van
Dresden en Darmstadt uitgevoerd en door hen
gecertiﬁceerd werden, heeft Glas Marte tevens
samengewerkt met ontwerpers en architecten.

Toegangscontrole

Wij adviseren u m.b.t. aanbestedingsdocumenten en kunnen hulp bij de planning bieden en

De belangrijkste feiten op een rijtje
Alle producten voldoen aan de Duitse normen
Door het modulesysteem worden ontwerp- en constructiekosten gereduceerd
Traploze verstelbaarheid garandeert een geraffineerd uiterlijk
Veelzijdige opties in de ontwerpfase
Talrijke constructieve voordelen, ook bij het onderhoud
Complete levering, inclusief glas

Een omvattend overzicht van de GM RAILING® details vindt u op de volgende pagina´s
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Deurgrepen

Geteste serie, geen verdere vergunningen nodig voor de toepassing
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GM RAILING Top
®

voor betondek bevestiging

Toegangscontrole

Het hoofdprofiel van GM RAILING® Top werd
ontworpen voor de bevestiging op belastbare

GM Top

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

een betondek en kan ook ingezet worden als
hoekoplossing harde bij smeervloeren.

Deurgrepen

Een integraal gevormde flens dient als steunoppervlak
voor loze zolderingen, indien dit nodig is. Met de 20 tot
24 mm brede metalen kant aan de binnenkant hebben

Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades

wij een duidelijke afsluiting geschapen, die bij natte

Technische wijzigingen
voorbehouden

schoonmaakwerkzaamheden bijzonder belangrijk en
bij de klanten zeer populair is. Zoals bij de andere
ontwerpen ook wordt de leuning met een speciaal
geproduceerd profiel bevestigd. De uitsparing en de
profielen passen perfect in elkaar en garanderen de
snelle en eenvoudige montage.
Alle GM RAILING® assortimenten concentreren zich op
de verbinding en bevestiging van het glas op de vloer,
omdat het uiterlijk van de balustrade al aan de hoogst

Vitrinebeslag
Diversen
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mogelijke eisen voldoet.
Bijzondere voordelen
De onderconstructie is tevens de afsluiting voor vloerconstructies of
harde smeervloeren
Een integraal gevormde flens kan ook als steunoppervlak voor loze
zolderingen gebruikt worden

2013
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®

voor zijdelingse bevestiging

Het hoofdprofiel van GM RAILING® Side is geschikt
voor de zijdelingse bevestiging aan de zijkant een

GM Side

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

vloer. Met GM RAILING® Side kunnen verbindingen

Toegangscontrole

GM RAILING Side

met verschillende materialen zoals hout of staal en
eenvoudig gerealiseerd worden. De afdekkap is
verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen.
Door de lage installatiediepte is GM RAILING® Side

Technische wijzigingen
voorbehouden

bijzonder geschikt voor trappen en plat-formen. Op

Bijzondere voordelen
Lage installatiediepte, bijzonder geschikt voor platformen en trappen
Kan ook met gebogen glas worden toegepast

2013

Diversen

Vitrinebeslag

vlakke plekken kan ook gebogen glas worden gebruikt.

Glasbevestigingen/ Douchedeurbeslag
balustrades

Deurgrepen

schuine oppervlakken zoals platformen en trappen
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GM RAILING Level-U
®

voor verzonken bevestiging

Toegangscontrole

De Level-serie van GM RAILING® werd ontworpen
voor toepassingen waarbij de balustrade verzon-

GM Level-U

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

ken in de vloer. Na de montage zijn alleen nog
de bijbehorende vloer en de glazen balustrade

Deurgrepen

zichtbaar.
De glazen balustrade wordt in een verzonken in de
vloer bevestigd en beschermt mens en dier tegen

Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
Diversen
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doorvallen. Het bevestigingselement beschikt over een

Technische wijzigingen
voorbehouden

speciaal „kastprofiel” en moet voor het beton gestort
wordt gemonteerd worden. Het daadwerkelijke bevestigingselement wordt pas gemonteerd, nadat de kast
verwijderd werd.
Bij de U-serie wordt de het kastprofiel na het harden van
het beton uitgehaald en verwijderd. Daardoor ontstaat
een duidelijke vorm voor het inzetten van het glas.

Bijzondere voordelen
Bevestiging niet zichtbaar
Monteren en richten van de glazen constructiemodule van boven
Esthetisch mooi, licht uiterlijk
Exacte betonuitsparing zorgt voor geometrie

2013
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®

voor de installatie in geprefabriceerde betonelementen

Het product „concrete-base” uit de GM RAILING®
Level U-serie is een nieuwe mogelijkheid om

GM Level/
concrete-base

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

Level U toe te passen. De combinatie van Level U

Toegangscontrole

GM RAILING Level/concrete-base

en een betonnen vloer element werden speciaal

Het buitengewone voordeel is het vooraf geïnstalleerde
bevestigingselement in de geprefabriceerde betonnen
elementen. Dit voordeel vergemakkelijkt de montage
Technische wijzigingen
voorbehouden

van de glaselementen aanzienlijk. GM RAILING® Level/
concrete-base is verkrijgbaar in vier verschillende uitvoeringen.

Bijzondere voordelen
Bevestigingselement wordt vooraf in de betonnen elementen geïnstalleerd
Monteren en richten van de glazen constructiemodule van boven
Een groot aantal toepassingen

2013

Vitrinebeslag

verschillende toepassingen biedt.

Diversen

en tuin te creëren, die veel mogelijkheden voor

Glasbevestigingen/ Douchedeurbeslag
balustrades

Deurgrepen

ontwikkeld om een bepaalde sfeer rond huis
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GM RAILING Massive-U
®

voor bevestiging aan massieve ondergrond

Toegangscontrole

GM RAILING® Massive is een bevestigingsprincipe
voor glazen balustraden overeenkomstig de

GM Massive-U

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

Duitse normen en wordt toegepast in situaties,
waar de constructie niet zijdelings toegankelijk

Deurgrepen

is. Het profiel kan van boven en van de zijkant op
aan massieve ondergrond bevestigd worden.
GM RAILING® Massive is bij uitstek het constructie-

Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
Diversen
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profiel dat in alle situaties toegepast kan worden, waar
de boven beschreven mogelijkheden zoals Top of Side
niet ingezet kunnen worden. Deze oplossing is multifunctioneel en is daarom ook zeer gewild voor privédoeleinden.
De U-serie wordt gekenmerkt door het duidelijke,
Technische wijzigingen
voorbehouden

geometrische uiterlijk.

Bijzondere voordelen
Toepasbaar voor de meest uiteenlopende doeleinden
Monteren en richten van de glazen constructiemodule van boven
Duidelijk, geometrisch uiterlijk
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®

voor de allerhoogste architectonische eisen

Het bevestigingsprincipe van GM RAILING® Plan is een
balustradeverbinding met een duidelijke en onmisken-

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

GM Plan

bare architectonische boodschap. De constructie is

Toegangscontrole

GM RAILING Plan

indrukwekkend, doordat zij een gelijk vlak vormt met
Deurgrepen

de muren van het gebouw en door de geraffineerde
details. Alleen het glas is zichtbaar - en daar doen wij
geen concessies!

Glasbevestigingen/ Douchedeurbeslag
balustrades

Hetgeen als een bescherming tegen doorvallen bij de leuning
begint, verbindt de toepassing zich nu soepel met de constructie
en de aangrenzende gebieden, waar zij aan de vloer bevestigd
wordt. De glazen panelen steken uit over de vloeropbouw en
de plafondconstructie en eindigen pas op het kruispunt met
het plafond. De bevestiging zelf is niet zichtbaar; er zijn geen
uitstekende elementen aan de buitenkant van het glas, waardoor er een doorlopend glazen front ontstaat.
Het product GM RAILING® Plan werd speciaal ontworpen. De

Technische wijzigingen
voorbehouden

Bijzondere voordelen
Duidelijke architectonische taal
Volledig verglaasd uiterlijk zonder zichtbare profielen van de
onderconstructie

2013
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toepasbaar op dit product.

Vitrinebeslag

algemene informatie in deze brochure is niet zonder meer
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GM RAILING Front
®

voor een duidelijk en puristisch uterlijk

Toegangscontrole

Het bevestigingsprincipe GM RAILING® Front is
gekenmerkt door de dominante toepassing van

GM Front

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

het glas. GM RAILING® Front is als glazen balustrade een onafhankelijk van andere elementen

Deurgrepen

te installeren onderdeel en geeft ieder huis een
speciaal uiterlijk.
GM RAILING® Front werd ontwikkeld voor bevestiging

Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
Diversen
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tegen een opstaande dakrand of borstwering aan de
loopzijde. GM RAILING® Front opent nieuwe mogelijkheden voor terrassen op platte daken en voor de
talrijke andere toepassingen, waar deze speciaal
ontwikkelde glazen balustrade nieuwe woonruimte
helpt creëren.

Technische wijzigingen
voorbehouden

Bijzondere voordelen
Opstaande dakrand en borstwering
Volledig verglaasd uiterlijk zonder zichtbare profielen van de
onderconstructie

2013
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de gepatenteerde glazen balustrades speciaal voor de staalbouw

Het glazen balustrade-element wordt op de
werkplaats direct in de staalconstructie gehangen,

GM Solo C

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

traploos afgesteld en eenvoudig bevestigd.

Schuifdeuren/
vouwwanden

®

Toegangscontrole

GM RAILING Solo

Met behulp van een bevestigingsblok dat in
Deurgrepen

de gelaste C-rail ingeschoven, aan lassen vastgeschroefd of direct aan de voorkant bevestigd
wordt, zijn bijna onbeperkte uitvoeringen in het

ideale oplossing voor toepassingen die een geringe
inbouwdiepte nodig hebben.
De onderconstructie is een onderdeel van de staalbouw,
daardoor kunnen prijsoptimalisaties, kortere leveringstijden en de orderverwerking in het bedrijf van de staalbouw voor de klant gegenereerd worden.

Technische wijzigingen
voorbehouden

Bijzondere voordelen
Het inhangprofiel wordt op de staalconstructie ter plaatse gemonteerd
Goedkope toepassing met vele verschillende oplossingen

2013

Diversen

Het ranke uitzicht van GM RAILING® Solo biedt de

Vitrinebeslag
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portaal of aan de trappen mogelijk.
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GM RAILING Epic
®

de glazen balustrade speciaal voor bijeenkomstfuncties

Toegangscontrole

GM RAILING® Epic is speciaal ontwikkeld voor bijeenkomstfunctie’s zoals stadions, theaters, discotheken

GM Epic

Tekening niet op schaal
Downloads op www.gm-railing.com

etc. waar hogen eissen worden gesteld aan valbeveiliging. Deze glazen balustrade is getest volgens TRAV tot

Deurgrepen

3kN/m lijnlast en voldoet aan EN 1991-1-1 categorie C5.
De onderconstructie is bij GM RAILING® Epic een onderdeel van
de staalbouw. Zoals alle GM RAILING® glazen balustrade’s is ook

Douchedeurbeslag Glasbevestigingen/
balustrades
Vitrinebeslag
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de GM RAILING® Epic voorzien van indrukwekkende mate van
prefabricage en is daardoor ter plaatse zeer effectief en in een
zeer korte tijdsspanne uiterst vriendelijk te monteren.
GM RAILING® Epic vormt een beschermende wal en biedt
een volle doorkijk, die door geen enkele verticale staander
verstoord wordt.

Bijzondere voordelen
Voldoet aan EN 1991-1-1 categorie C5 vlgs bijeenkomstfunctie’s
Optimale glasinklemming zonder glasboringen
Het module principe vermindert bouw- en planningskosten
Veelvoudige constructie’s mogelijk

Technische wijzigingen voorbehouden
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gehouden worden.
Glas Glas Marte heeft voor de periode tussen onderconstructie-

Er werd daarmee in hoge mate rekening gehouden met de veilig-

montage en glasmontage een speciale voorlopige balustrade voor

heidsbepalingen van de werknemers.De voorlopige balustrade

de systemen GM RAILING® Side en Top ontwikkeld. Door het

wordt in een pak op de werkplaats geleverd en aan het eerder

gebruik van het product GM RAILING zijn bij de montage van

gemonteerde onderconstructieprofiel vastgeschroefd. Bij de glas-

glazen valbeveiligingen, het aantal gevaarlijke werkzaamheden in

montage wordt de voorlopige balustrade gedemonteerd en door

het valbereik beduidend verminderd.

GM RAILING® teruggenomen.

®

Testlaboratorium

GM RAILING® glazen balustrades: compromisloos op de testbank

Breukvastheid, stabiliteit, belastbaarheid, reststabiliteit zijn slechts

getest, geregistreerd en geprotocolleerd met DKD-gekalibreerde

enkele van de vele parameters, die wij in ons testlaboratorium

testmachines.

continu in het oog houden en testen. De basis hiervoor is, naast
een hoge kwalificatie, een aangepaste uitrusting van de

GM RAILING® wordt regelmatig door interne en externe keurings-

verschillende testbanken. Behalve de klassieke slingerschokproef

instanties onderworpen aan materiaal- en onderdelentests.

Schuifdeuren/
vouwwanden

Deursluiters
veel belang aan ongevallenpreventie en veiligheid op de werkplaats. In alle gevallen moet het risico zo gering mogelijk

Toegangscontrole

Bouwprovisorium voor de periode tussen de montage van de onderconstructie en de glasmontage. Glas Marte hecht zeer

Deurgrepen

uitgebreid dienstenaanbod voor alle series

Glasbevestigingen/ Douchedeurbeslag
balustrades

®

Vitrinebeslag

GM RAILING voorlopige balustrade

worden de reststabiliteit, breukvastheid, reactie op trek- en
Diversen

drukbelasting en de stabiliteit van de houders en inhangprofielen

2013
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