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Optigroen balustradesysteem SkyGard
Creëer nieuwe
leefruimte op het dak,
veilig en doordacht!

Het Optigroen balustradesysteem SkyGard
Voordelen:

Toepassing:

> Geballast systeem dus geen bevestiging aan dakconstructie of gevel. Het groendak of daktuin ballast de
horizontale voetplaat waardoor een veilige en stabiele balustrade ontstaat
> Geen dakdoordringing of koude bruggen in de isolatielaag
> Toe te passen in de nieuwbouw maar ook bij renovatie of uitbreiding van woningen of kantoren
> Gekeurd door DEKRA, voldoet aan alle veiligheidseisen. Projectafhankelijk ontwerp en ballastbepalingen
vereist om veiligheid te kunnen garanderen
> Compleet systeem waarbij de voetelementen te combineren zijn met balustrades van andere leveranciers
> Eenvoudige, snelle en flexibele inbouw met het in 3
dimensies draaibare kogelgewrichtvoetstuk. Hierdoor kunnen oneffenheden in het dakvlak opgevangen worden
> Voordelen ten opzichte van traditionele balustrade
systemen is dat de Skygard zich kan aanpassen aan
de dakhelling, niet afhankelijk is van de sterkte van
de gevel of dakrand etc.
> Complete oplossing voor marktconforme prijzen, balustrade, dakterras en/of groendak

> Balustrade bij private dakterrassen, kantoren en openbare gebieden
> Permanente valbeveiliging voor inspectie, onderhoud
of vluchtweg
> Op vlakke daken tot 3 graden helling
> In combinatie met een groendak, dakbestrating, daktuin of grind
> Bij nieuwbouw, uitbreiding of renovatie

Werkwijze:
Het Optigroen balustradesysteem „SkyGard“ verkrijgt
zijn gekeurde kantelbeveiliging door de ballast van het
terras of van de dakbegroeningsopbouw. Er hoeft niet te
worden ingegrepen in de dakafdichting en ook niet in de
dakconstructie.
Bij elk project wordt een berekening gemaakt van de
benodigde ballast in combinatie met het gebruik en het
type balustradepaneel. Daarnaast wordt er een aanleginstructie per project gemaakt. De onderdelen van
het systeem worden op maat geleverd, zodat er op de
bouwplaats geen aanpassingen meer gedaan hoeven te
worden.
Het plaatsen en monteren van de SkyGard gaat in
slechts enkele stappen. Als eerste plaats men de basisrail met daarover de ballastplaat. Op de ballastplaat
komt het groendak of dakterras. Vervolgens plaats men
de balustradepanelen.
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Ballastplaat
Basisrail
Voetstuk
Staander
Balustradepaneel
Handlijst
Optigroen drainage-bufferlaag type FKD
Optigroen systeemoplossing (bijv. Natuurdak, Verkeersdak))
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Creëer nieuwe leefruimte op het dak, veilig en doordacht!
Terras met
dakbegroeiing
1

Minimum belasting van 120 kg/m2,
afhankelijk van project specifieke
omstandigheden
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Optigroen drainage-bufferlaag
Geschikte onderconstructie
Basisrail
Voetstuk van de balustrade
Staander

6
Afstand tot aan dakrand
kan aangepast worden
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Terras met
verharding
1

Minimum belasting van 120 kg/m2,
afhankelijk van project specifieke
omstandigheden

2
3
4
5
6

Optigroen drainage-bufferlaag
Geschikte onderconstructie
Basisrail
Voetstuk van de balustrade
Staander

6
Afstand tot aan dakrand
kan aangepast worden
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Eenvoudige montage. Alles draait om flexibiliteit.
Montage:
Het monteren van het Optigroen balustradesysteem Skygard gaat slechts in
enkele stappen conform de projectspecifieke instructies. Eerst worden de basisrail met het voetstuk van de balustrade en de belastingplaat aangebracht.
Daarna wordt de staander geplaatst.
Dankzij het variabele voetstuk kan SkyGard heel goed aan oneffenheden van
het dak en aan hoogteverschillen worden aangepast. Afhankelijk van het project wordt vervolgens eerst het balustradepaneel ingezet of de groendak- of
terrasopbouw aangelegd.

Stap 1: Plaatsen van de basisrail

Stap 2: Aanbrengen ballastplaat en voetstuk
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Stap 3: Aanbrengen staander

tot 4,9°

tot 4,9°
tot 100 mm (bij het
standaard voetstuk)

Stap 4: Montage van het balustradepaneel

Met het flexibele en in hoogte verstelbare voetstuk kan tijdens de montage
snel en eenvoudig op elke situatie ingespeeld worden zonder mechanische beschadingen van de poedercoating. Hellingen, uitstekende delen en hoogteverschillen tot ongeveer 4 cm kunnen zonder problemen effen worden gemaakt.
Daarmee kan een vakkundige, snelle en op maat gemaakte plaatsing worden
gerealiseerd.
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Balustrades in verschillende varianten. Fraai en veilig.
Alle RAL-kleuren
zijn beschikbaar

Heel veel mogelijkheden voor vormgeving
Voor het Optigroen balustradesysteem SkyGard is een groot
aantal soorten balustradepanelen beschikbaar. Daarom zijn er
tal van mogelijkheden om vorm te geven aan de balustrades.
Optigroen biedt een bijzonder assortiment aan standaard balustradepanelen van de series „spijl“, „geperforeerde plaat“
en „glas“. Al deze soorten panelen kunnen op de bouwplaats
aan de voor het project geldende wensen worden aangepast.
Alle standaard balustradepanelen passen op het voetstuk van
de SkyGard balustrade en kunnen snel worden gemonteerd. Het
basismateriaal is aluminium. De kleuren kunnen vrij volgens RAL

worden gekozen. Bijzonder is onze mat zilver
gelakte uitvoering; deze lijkt op geëloxeerd
aluminium. Uiteraard kunnen ook specifieke
balustradeoplossingen volgens uw wensen
worden gerealiseerd. Optigroen stelt hiervoor de afmetingen en constructiegegevens
van het SkyGard balustradevoetstuk ter beschikking, zodat u
uw balustrade daar bij uitvoering op kunt afstemmen. Daarom
kunnen ook balustrades van andere aanbieders met het SkyGard
balustradevoetstuk worden gecombineerd.

Balustradepanelen

Balustradepaneel „spijl“
Verticale spijlen van aluminium.
De diameter is 20 mm. Combineerbaar met horizontale balustradeprofielen.De afstand tussen
de spijlen is voorgeschreven
door wettelijke regelingen.

Balustradepaneel
„geperforeerde plaat“
De balustradepanelen „geperforeerde plaat“ bestaan uit platen
van aluminium. Afgezien van de
standaard perforatievormen (rond
en vierkant) kunnen ook specifieke perforatieafbeeldingen naar
wens worden vervaardigd. Ook
combineerbaar met horizontale
balustradeprofielen.

Balustradepaneel „glas“

Les variantes:

Veiligheidsglas. Combineerbaar
met horizontale balustradeprofielen.

variantes:
vitrage toute hauteur

ge toute hauteur

vide sous main courante

1 lisse intermédiaire

vide sous main courante

1 lisse intermédiaire

2 lisses intermédiaires

2 lisses intermédiaires

Handlijsten / tussenbalken

Handlijsten / tussenbalken
Deze zijn er in halfronde en rechthoekige uitvoering. Ze zijn afgestemd op de desbetreffende
paneelvarianten.

Bij panelen over het gehele
oppervlak.

Bij panelen met
tussenruimte bij
de handlijst.

Tussenbalk
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Advies en ontwerp
Veiligheid:

Besteksservice:

Het Optigroen balustradesysteem Skygard voldoet aan de
DIN EN 1991-1-1-1/NA en gekeurd conform de ETB-richtlijnen E.1. Afhankelijk van het project is de minimale hoogte
100 cm, bij een dakrandhoogte van meer dan 13 meter zal de
balustradepaneel minimaal 120 cm moeten zijn. Er is geen
opstapmogelijkheid tussen de 20 en 70 cm. De afstand tussen de bestrating/substraat en de de onderligger van het
balustradepaneel bedraagt niet meer dan 50 mm. De opening
tussen de spijlen dient projectspecifiek afgestemd te worden
conform Bouwbesluit, hoofdstuk 2, afdeling 2.3, paragraaf
2.3.1 en 2.3.2.

Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing kan u een bestektekst op
maat aanleveren in een STABU uitwisselingsformaat. Daarnaast maken wij kosteloos en projectspecifiek advies om
maat voor opdrachtgevers, architecten, besteksschrijvers,
aannemers en ontwikkelaars.

Voor projectspecifieke of algemene vragen kunt u terecht bij
onze afdeling techniek:
www.optigroen.nl | techniek@optigroen.nl

Brochure:
Optigroen Retentiedak
Meander

Ontwerp- &
Technische Handleiding

Brochure:
Optigroen systeem
“Dakmoestuin”

Brochure:
Optigroen plantenbakken
en randelementen

NEDERLAND/BELGIË
Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
Nijverheidsweg Noord 60.85
3812 PM AMERSFOORT
Telefoon +31 (0) 33 - 463 56 81
Fax
+31 (0) 33 - 463 56 82
E-Mail
info@optigroen.nl

www.optigroen.nl | www.optigroen.be

Brochure:
Optigroen plantenbakken
en randelement type ALU
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Vraag ook kosteloos onze andere documentatie
aan via info@optigroen.nl !

Optigroen is deelnemer van de BouwConnect Bibliotheek
waarin u standaard omschrijvingen, details en productinformatie eenvoudig kan terug vinden.

