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/ For IAM Design they represent safety, technological research, design and reliability /

/ Pro IAM Design představují bezpečnost, technologický výzkum, design a spolehlivost /
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GLASS-U

Maximum versatility
The elegant minimal design makes Glass-U systems suitable for
any type of environment, from the most modern to the most
classic. At the same time, the wide range of accessories makes it
possible to meet all the technical and construction requirements.

THE FRAMELESS RAILING
BEZRÁMOVÉ ZÁBRADLÍ

Maximální všestrannost
Díky elegantnímu (minimálnímu) designu jsou systémy 
Glass-U vhodné pro jakýkoli typ prostředí, od nejmodernějších 
po nejtradičnější. Široká škála příslušenství zároveň umožňuje 
splnit všechny technické a místní požadavky.
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General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and handrail Technické vlastnosti zábradlí

The Glass-U “L” profiles are ideal
for domestic use, thanks to their
lightweight structure but tested 
forlow-frequency use.

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

Profily Glass-U „L“ jsou ideální 
pro použití v rodinných domech 
díky svojí lehké struktuře, 
testované na nízkofrekvenční 
použití.

K dispozici jsou ve 2 
standardních verzích: pro kotvení 
k podlaze nebo kotvení ke zdi.

L TOP L SIDE

1

Extruded aluminium structure 
with silver effect finish.

1 Vytlačená hliníková konstrukce 
elox.

1

Standard profile dimensions:
42 x 120 mm.

2 Standardní rozměry profilu: 
42 x 120 mm.

2

Most profiles require the 
installation of a water 
drainagesystem.

3 Většina profilů vyžaduje 
instalaci odvodňovacího 
systému.

3

Ideal combination with the 
“Evolution” handrail system.

4 Ideální kombinace se zábradlím 
„Evolution“.

4

Compatible with all the 
handrail systems in the “Profile 
System” line.

5 Kompatibilní se všemi systémy 
zábradlí v řadě „Profilový 
systém“.

5

2

4

5

3

GLASS-U L  (LIGHT)

ESSENTIAL CUBE ROUND EVOLUTION

Glass-U L SPECS:
• Lighter and more economical         
aluminium profile of the Glass-U family;
• Assembly and regulation done inside 
the balustrade; 
• Compatible with upper handrail;
• Easy to install and handle 
(Leng. 3m);
• Upper handrail available, 
customizable color and finish;

•  Lehčí a úspornější hliníkový profil 
rodiny Glass-U;
• Montáž a vyrovnání se provádí 
uvnitř profilu zábradlí;
•  Kompatibilní s madlem;
•  Snadná instalace a manipulace 
(délka 3 m); 
• Madlo je k dispozici v široké škále 
barev a provedení;

Designed for: home use
(project load 1kN/m)
Use: inside and outside, also by the sea
Applications: stairs, balconies and balustrades
Variations: floor or side mounted
Material: aluminum with silver effect
Dimensions: 42 mm x 120 mm
(internal helix channel 110 mm)
Infill: glass
Glass thickness: 13,52-16,76-17,52-20,76 mm
Upper finish: natural aluminum color 
silver effect

Určeno pro: rodinné domy
(projektové zatížení 1kN / m)
Použití: vnitřní i venkovní
Použití: schody, balkony a terasy 
Varianty: podlahové nebo boční
Materiál: eloxovaný hliník stříbrný
Rozměry: 42 mm x 120 mm
(vnitřní otvor kotvení 110 mm)
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: 13,52-16,76-17,52-20,76 mm 
Povrchová úprava: eloxovaný hliník stříbrný

design load
ultimate strength

1,0 kN/m
2,0 kN/m

TEST RESULTSAPPROVED
NTC 2008Lateral anchorage 

Kotvení z boku
Floor anchorage 
Kotvení shora TUTORIAL VIDEO

BIM
AVAILABLE
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General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and handrail Technické vlastnosti zábradlí

The Glass-U “A” profiles are the most
versatile in their category, ideal for
both domestic use and for most 
public places.

Profily Glass-U „A“ jsou 
nejvšestrannější ve své kategorii, 
ideální jak pro rodinné domy, tak pro 
většinu veřejných míst.

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

K dispozici ve 2 standardních verzích: 
pro kotvení k podlaze nebo kotvení 
ke zdi.

A TOP1 A SIDE1 A SIDE2A TOP2

1

Extruded aluminum structure 
with silver effect finish.

1 Vytlačená hliníková konstrukce 
elox.

1

Standard profile dimensions:
48 x 125 mm.

2 Standardní rozměry profilu: 
48 x 125 mm.

2

Most profiles require the 
installation of a water 
drainage system.

3 Většina profilů vyžaduje 
instalaci odvodňovacího 
systému.

3

Ideal combination with the 
“Evolution” handrail system.

4 Ideální kombinace se zábradlím 
„Evolution“.

4

Compatible with all the 
handrail systems in the “Profile 
System” line.

5 Kompatibilní se všemi 
zábradlími systémy v řadě 
„Profilový systém“.

5

5

4

design load
ultimate strength

2,25 kN/m
4,50 kN/m

TEST RESULTS

GLASS-U A  (AVANT-GARDE)

2

3

ESSENTIAL CUBE ROUND EVOLUTION

APPR OV ED

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1 CERTIFICATED

DIN 18008

AbP
7697

Glass-U A SPECS:

• Doporučeno pro rodinné domy a veřejné prostory;
• Montáž a seřizování se provádí uvnitř profilu zábradlí;
• Vybaven patentovanou skleněnou podložkou, 
která snižuje ohyb profilu;
• Kompatibilní s madlem;
• Snadná instalace a seřízení;
• Madlo je k dispozici v široké škále barev a provedení;
• Profil testován na extrémní zatížení větrem v interiéru i exteriéru budovy 
Florida Kód 2015, IBC a NBC Kanady 2015;
• Certifikovaný profil podle nejpřísnějších německých předpisů AbPA;

• Recommended for home use and public places;
• Assembly and adjustment are done inside the balustrade;
• Equipped with a patented glass spacer that reduces the bending of the profile;
• Compatible with upper handrail;
• Easy to install and move;
• Available with customizable upper handrail, color and finish;
• Profile tested for extreme wind loads according to Interior and Exterior Florida 
Building Code 2015, IBC and NBC of Canada 2015;
• Certified Profile according to the most strict German AbPA regulations;

Designed for: domestic use and public places
(project load 2,25 kN/m)
Use: inside and outside, also by the sea
Variations: floor or side mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: aluminum with silver effect
Dimensions: 48 mm x 125 mm
(internal helix channel 110 mm)
Infill: glass
Glass thickness:  12,76-13,52-15-16,76-17,52-
19-20,76-21,52 mm
Upper finish: natural aluminum colour with
silver effect

Určeno pro: rodinné domy
(projektové zatížení 2,25kN / m)
Použití: schody, balkony a terasy 
Varianty: podlahové nebo boční
Materiál: eloxovaný hliník stříbrný
Rozměry: 48 mm x 125 mm
(vnitřní otvor kotvení 110 mm)
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: 12,76 -13,52- 15-16,76-17,52-
19–20,76-21,52 mm 
Povrchová úprava: eloxovaný hliník 
stříbrný

Lateral anchorage 
Kotvení z boku

Floor anchorage 
Kotvení shora TUTORIAL VIDEO

BIM
AVAILABLE
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The Glass-U “S” profiles are 
specifically designed for high-
traffic public places. They are 
able to absorb a lateral force 
against the glass of 300 kg/ml, in 
compliance with the regulations 
in terms of safety. In addition to 
the classic fixing system, they are 
equipped with a patented glass 
spacer system that increases their 
solidity.

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

Profily Glass-U „S“ jsou speciálně 
navrženy pro veřejná místa 
s vysokým provozem. Jsou 
schopny absorbovat boční sílu 
proti sklu 300 kg/ml, v souladu 
s bezpečnostními předpisy. Kromě 
klasického upevňovacího systému 
jsou vybaveny patentovaným 
skleněným distančním systémem, 
který zvyšuje jejich pevnost.

K dispozici ve 2 standardních 
verzích: pro kotvení k podlaze 
nebo kotvení ke zdi.

S TOP S SIDE

1

Extruded aluminum structure 
with silver effect finish.

1 Vytlačená hliníková konstrukce 
elox.

1

Standard profile size 75 x 126 
mm.

2 Standardní velikost profilu 75 
x 126 mm.

2

Vnitřní rozměry spirálového 
kanálu 38 x 110 mm.

3

Tloušťka skla 20,76 x 31,52 
mm.

4

Internal helix channel 
dimensions 38 x 110 mm.

3

Glass thickness of 20,76 x 
31,52 mm.

4

The best choice for high-
traffic locations.

5
Nejlepší volba pro místa s 
velkým provozem.

5

2

4

5

3

GLASS-U S  (STRONG)

design load
ultimate strength

3,50 kN/m
5,50 kN/m

TEST RESULTS

APPROVED
NTC 2008

7697

• Suitable for use in high-traffic public
   areas such as stadiums etc;
• Assembly and adjustment done
   inside the balustrade;
• It is easy to install, no welding 
necessary;
• Upper handrail available,
   customizable color and finish;

• Vhodné pro použití ve veřejných 
prostorech s velkým provozem, jako 
jsou stadiony atd .;
• Montáž a seřizování je provádí uvnitř 
profilu zábradlí;
• Snadná instalace bez nutnosti 
svařování; 
• Madlo je k dispozici v široké škále 
barev a provedení;

Designed for: high-traffic public areas
(project load 3.50kN/m)
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: aluminum with silver effect
Dimensions: 75 mm x 126 mm
(internal helix channel 110mm)
Infill: glass
Glass thickness: 20,76-21,52-24,76-
25,52-31,52 mm
Upper finish: natural aluminum color silver effect

Určeno pro: veřejné prostory s vysokým 
provozem (projektové zatížení 3,50 kN/m)
Použití: vnitřní i venkovní
Použití: schody, balkony a terasy 
Varianty: podlahové nebo boční
Materiál: eloxovaný hliník stříbrný
Rozměry: 75 mm x 126 mm (vnitřní otvor 
kotvení 110 mm)
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: 20,76-21,52-24,76-25,52 
31,52 mm 
Povrchová úprava: přírodní hliníková elox

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and handrail Technické vlastnosti zábradlí

Lateral anchorage 
Kotvení z boku

Floor anchorage 
Kotvení shora

Glass-U S SPECS:
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The Glass-U “P” profiles are ideal 
for both domestic use and public 
places. Their main feature is the 
adjustability of the glass panel 
thanks to the patented system 
that uses the principle of inclined 
planes.

IDEAL FOR LARGE 
CONSTRUCTION SITES.

Profily Glass-U „P“ jsou ideální 
pro rodinné domy i na veřejná 
místa. Jejich hlavním rysem je 
nastavitelnost skleněného panelu 
díky patentovanému systému, 
který využívá princip nakloněných 
rovin.

IDEÁLNÍ PRO VELKÉ STAVBY.

2

3

1

Glass can be adjusted by 4°.1 Sklo lze nastavit o 4 °.1

Extruded aluminium structure 
with silver effect finish.

2 Vytlačená hliníková konstrukce 
se stříbrným efektem.

2

Adjustable insert in Abs with 
long resistance.

3 Nastavitelná vložka v ABS s 
dlouhým odporem.

3

Compatible with LED lighting 
system to illuminate the glass 
panel.

4 Kompatibilní s osvětlovacím 
systémem LED pro osvětlení 
skleněného panelu.

4

Available in the version with 
continuous or alternating 
fixings.

5 K dispozici ve verzi s 
nepřetržitým nebo střídavým 
upevněním.

5

GLASS-U P  (PRECISION)

-2° - +2°

-2° - +2°

5

4

• Recommended for public use;
• Patented fixing system with regulation
glass inclination to speed up the                                                   
installation;
• Compatible with upper handrail;
• Upper handrail available,
customizable color and finish;
• Possibility of inserting LEDs into the 
aluminium profile;

• Doporučeno pro veřejné použití;
• Patentovaný upevňovací systém s 
regulací sklonu k urychlení instalace;
• Kompatibilní s madlem; 
• Madlo je k dispozici v široké škále 
barev a provedení;
• Možnost vložení LED do hliníkového 
profilu;

Designed for: public places (project load 
3kN/m)
Use: inside and outside, also by the sea
Variations: floor mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: aluminum with silver effect
Dimensions: 81 mm x 113.3 mm
(internal helix channel 101.3 mm)
Infill: glass
Glass thickness: from 16,76-17,52-20,
76-21,52 mm
Upper finish: natural aluminum color silver 
effect

Určeno pro: veřejné prostory (projektové 
zatížení 3 kN/m)
Použití: vnitřní i venkovní
Použití: schody, balkony a terasy 
Varianty: podlahové
Materiál: eloxovaný hliník stříbrný
Rozměry: 81 mm x 113,3 mm
(vnitřní otvor kotvení 11,3 mm)
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: 16,76-17,52-20,
76-21,52 mm 
Povrchová úprava: eloxovaný hliník stříbrný

design load
ultimate strength

3,0 kN/m
4,50 kN/m

TEST RESULTS

APPROVED
NTC 2008 CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

7697

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and handrail Technické vlastnosti zábradlí

Floor anchorage 
Kotveno shora

BIM
AVAILABLE

TUTORIAL VIDEO

Glass-U P SPECS:
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KOTEVNÍ BOD NA SKLO

Minimal and quick to assemble, the Wall Fixing Point 
supports meet all design and aesthetic requirements, 
without sacrificingease of installation.

Minimální a rychlá montáž, upevňovací bod na stěně 
splňuje všechny požadavky na design a estetiku, aniž by 
došlo k obětování snadnosti instalace.
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The Wall Fixing Points are the 
most simplistic system, ideal for 
projects intended for minimal 
fixing points, providing seamless 
glass views.

Upevňovací body na zeď jsou 
nejjednodušší systém, ideální 
pro projekty zvýrazňující čistou 
linii skla s co možná nejmenším 
použitím upevňovacích prvků.

Wall Fixing Point SPECS: 

They are available in 2 
standard versions.

Jsou k dispozici ve 2 standardních 
verzích.

Circular version with diameter
from 50 mm.

1 Kruhová verze s průměrem od 
50 mm.

1

Square version.2

3 3

Čtvercová verze.2

The circular version allows 
the adjustment of the glass on 
the 3 axes “x y z”.

Kruhová verze umožňuje 
seřízení skla na 3 osách 
„x, y, z“.

1 2

3

• Ideal for home and public use;
• Easy to install;
• Available in different dimensions;
• No visible screws;
• MOD E620075 allows 360° adjustment
along the 3 axes x,y and z thanks to the 
slot in the bottom and the adjustable 
longitudinal movement;
• Simple design;
• Customizable color and finish, 
possibility to insert the handrail at the 
top;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace;
• K dispozici v různých rozměrech;
• Žádné viditelné šrouby;
• MOD E620075 umožňuje nastavení o 
360° podél 3 os x, y a z, díky drážce ve    
spodní části a nastavitelnému podélnému 
pohybu;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení, 
• Možnost použití madla;

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: round and square
Applications: stairs, balconies and 
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass
Glass thickness: from 8 to 25,52 mm
Upper finish: satin or glossy stainless steel
Extras: customizable material, color and 
finish

Určeno pro: pro rodinné domy a veřejné prostory;
Použití: interní i externí
Varianty: kulaté a hranaté
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304 
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: od 8 do 25,52 mm 
Povrchová úprava: matná nebo lesklá nerezová 
ocel 
Extra: přizpůsobitelný materiál, barva a 
povrchová úprava

APPROVED
NTC 20087697

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti zábradlí

TUTORIAL VIDEO

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

WALL FIXING POINT

BIM
AVAILABLE
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The Wall Fixing Points are also 
available in a fully customizable 
Chameleon version, thus adapting 
to any kind of architecture 
and design. The technical 
and structural characteristics 
remain unchanged despite the 
customization.

Body pro upevnění na zeď 
jsou k dispozici také v plně 
přizpůsobitelné verzi Chameleon, 
čímž se přizpůsobují jakékoli 
architektuře a designu. Technické 
a strukturální vlastnosti zůstávají 
i přes přizpůsobení nezměněny.

Example of a satin brass metal 
cover, also available in copper, 
bronze or other metals.

1 These systems are customizable 
with any choice of powder 
coating within the Ral scale,  as 
well as having additional options 
for custom special coatings.  

Tyto systémy jsou přizpůsobitelné 
s libovolným výběrem práškových 
laků dle vzorníku RAL a mají 
také další možnosti pro speciální 
povrchy.

Příklad matného mosazného 
krytu, který je k dispozici také 
v mědi, bronzu nebo jiných 
kovech.

1

The finishes on this system 
can be customized with many 
stone and wood possibilities.

2 Povrchové úpravy tohoto 
systému lze přizpůsobit 
mnoha možnostmi kamene a 
dřeva.

2
Corten effect3 Cor-ten efekt3

Micaceous gray4 Slídová šedá4

Acid-etched effect5 Efekt leptaný ACID5

Infinite white6 Nekonečná bílá6

Opaque black7 Matná černá7

1 2

3 4

5

6 7

DEEPENING - APPROFONDIMENTO
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CHAMELEON
BEZRÁMOVÉ ZÁBRADLÍ

Robust and quick to assemble, Chameleon Frameless supports
meet all your design and architectural needs, without sacrificing
a harmonious aesthetic solution.

Robustní a rychlá montáž, podpora Chameleon Frameless 
splňuje všechny vaše potřeby designu a architektury, aniž 
by obětovala harmonické estetické řešení.



16 IAM Design Collection

The Frameless Chameleon are 
railing systems characterised by 
customizable floor supports.

The interchangeable covers 
allow you to adapt them to 
any environment making them 
invisible, or conversely, in contrast 
to the environment.

Bezrámové zábradlí Chameleon 
je zábradlí, které se vyznačuje 
přizpůsobitelnými podlahovými 
opěrami.

Vyměnitelné kryty vám umožňují 
přizpůsobit je každému prostředí, 
takže jsou na rozdíl od prostředí 
neviditelné nebo naopak.

FLAT SLIM

Reinforced zamak structure.1  Vyztužená kotvící zamak       
 konstrukce.

1

Flat satin cover.2 Plochý matný nerez kryt.2

Flat cover in polished mirror.3  Plochý kryt z leštěného nerezu.3

Slim cover with satin finish.4 Tenký kryt s matným povrchem.4

Installation of 2 per m/
linear*

5 Instalace 2ks na 1m/lineárně*5

Installation of 3 per m/linear*6 Instalace 3ks na 1m / lineárně*6

2

1
3 4

design load
ultimate strength

1,5 kN
2,5 kN

Chameleon Frameless SPECS:

• Ideal for home and public use;
• Easy to install;
• No visible screws;
• Various covers available;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné 
použití;
• Snadná instalace;
• Žádné viditelné šrouby;
• Dostupné různé kryty;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: floor mounted
Applications: balconies and balustrades
Material: Stainless steel AISI 316, 304 and 
Zamak
Infill: glass
Glass thickness: from  12,76 to 17,52 mm
Upper finish: stainless steel, marble, wood or 
other materials

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu
Použití: balkony a terasy
Materiál: Nerezová ocel AISI 316, 304 a 
Zamak 
Výplň: sklo
Tloušťka skla: od 12,76 do 17,52 mm 
Povrchová úprava: nerezová ocel, mramor, 
dřevo nebo jiné materiály

* With tempered glass
   8+8 +1.52 mm [8.8.4]

* S ESG/VSG 8 + 8 
+1,52 mm (8.8.4)

design load
ultimate strength

1 kN
1,75 kN

5 6

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Floor anchorage 
Kotveno do podlahy

CHAMELEON FRAMELESS

TUTORIAL VIDEO
BIM
AVAILABLE
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DEEPENING - APPROFONDIMENTO

These systems are designed to 
be 100% customizable and this 
feature allows them to adapt to 
any architectural requirement.

The customizations can only 
regard the color of the cover or 
even the material and shape of 
the cover according to the design 
requirements.

Tyto systémy jsou navrženy tak, 
aby byly 100% přizpůsobitelné 
a tato funkce jim umožňuje 
přizpůsobit se jakýmkoli 
požadavkům na architekturu.
Úpravy mohou zohledňovat 
pouze barvu krytu nebo dokonce 
materiál a tvar krytu podle 
požadavků na design.

The technical and structural 
characteristics remain unchanged 
despite the customization.

Technické a strukturální vlastnosti 
zůstávají i přes přizpůsobení 
nezměněny.

Example of Flat cover with 
opaque black painted surface.

1 Příklad plochého krytu 
s neprůhledným černým 
lakovaným povrchem.

1

Example of a 100% customised 
cover, both in design and 
material. This particular 
version is white Carrara 
marble, but you can use other 
types of stones.

2
Příklad 100% přizpůsobeného 
krytu, jak v designu, tak v 
materiálu. Tato konkrétní 
verze je bílá mramor Carrara, 
ale můžete použít i jiné druhy 
kamenů.

2

It is possible to use materials 
such as wood or marble on this 
system.

3
V tomto systému je možné 
použít materiály jako dřevo 
nebo mramor.

3

1 2 3
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POST

The Chameleon Post supports meet all architectural 
requirements. They express their essence thanks to glass 
elements that fit into the stainless steel columns and 
make this balustrade unyielding and durable.

Sloupek Chameleon Post splňuje všechny architektonické 
požadavky. Vyjadřuje svou podstatu díky skleněným 
prvkům, které zapadají do sloupků z nerezové oceli, a činí 
tak celou balustrádu neúnavnou a trvanlivou.

CHAMELEON
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1

2

3

Chameleon Post SPECS:

The Chameleon Posts are railing 
systems with glass infills that can 
be customised in terms of colors, 
shapes and materials in all their 
height.

Chameleon Posts je zábradlí se 
skleněnými výplněmi, které lze 
přizpůsobit z hlediska barev, tvarů 
a materiálů v celé jejich výšce.

Ideal for both private and public 
environments thanks to their high 
resistance.

Ideální pro soukromé i veřejné 
objekty díky vysoké odolnosti. 

Simplified installation of glass 
infill thanks to the fixing 
system hidden within the 
structure.

1 Jednoduchá instalace výplně 
skla díky upevňovacímu 
systému skrytému uvnitř 
konstrukce.

1

Base and top closure 
accommodate and incorporate 
custom covers.

2 Spodní a horní krytka je dle 
zákaznického požadavku.

2

If not specified, the Chameleon 
Posts are supplied in the mild 
steel raw finish version.

3
V základu jsou Chameleonové 
sloupky dodávány ve verzi 
s jemnou ocelovou povrchovou 
úpravou.

3

• Ideal for home and public use;
• Easy to install;
• Simple design with multiple;
• Customizable finishes;  
• Easy to move;

• Ideální pro domácí a veřejné 
použití;
• Snadná instalace;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné povrchové úpravy;
• Snadný pohyb;

Designed for: domestic and low and medium
traffic public use 
Use: internal and external
Variations: floor mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: internal supporting structure
in hot-dip galvanised steel
Infill: glass
Glass thickness: from  12,76 to 17,52 mm
External finish: stainless steel, aluminum,
marble, wood or other materials
Extras: materials, finishes and
customizable colors

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory 
s nízkým a středním provozem
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: vnitřní nosná konstrukce z žárově 
zinkované oceli
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: od 12,76 do 17,52 mm 
Povrchová úprava: nerezová ocel, hliník, 
mramor, dřevo nebo jiné materiály
Extra: materiály, povrchová úprava 
a přizpůsobitelné barvy

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Floor anchorage 
Kotveno do podlahy

CHAMELEON POST

BIM
AVAILABLE
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DEEPENING - APPROFONDIMENTO

The Chameleon Posts are 
designed to be fully customized 
where style requirements demand 
it.

Sloupky Chameleon jsou 
navrženy tak, aby byly plně 
přizpůsobeny tam, kde to 
vyžadují požadavky na styl.

The technical and structural 
characteristics remain unchanged
despite the customization.

Technické a strukturální 
vlastnosti zůstávají i přes 
přizpůsobení nezměněny.

They are suitable for creative 
spirits who want to combine the 
system with delicate materials 
that contrast with the real 
technical resistance e.g. glass, 
porcelain, clay or many more.

Jsou vhodné pro kreativní 
klienty, kteří chtějí kombinovat 
systém s jemnými materiály, 
které kontrastují se skutečnou 
technickou odolností, např. sklo, 
porcelán, jíl nebo mnoho dalších.

Example of a Corian cover.1 Příklad krytu Corian.1

Customization in dark beech 
wood.

2 Přizpůsobení z tmavého 
bukového dřeva.

2

Copper green acid-etched steel 
cover. Also available in brass, 
copper, corten or any other 
metal.

3
Kryt z měděné zelené leptané 
oceli. K dispozici také v 
mosazi, mědi, cortenu nebo 
jakémkoli jiném kovu. 

3

1 2 3
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EASY HOLD
ROUND

Easy Hold Round systems are engineered to allow 
continuous flow in both glass and steel panels infill.  New 
panel infill options are now available in both soft cloths 
and rigid mesh.

Systém Easy Hold Round je zkonstruován tak, aby 
umožňoval nepřetržitou linii výplní skleněných i ocelových 
panelů. Nové možnosti výplně panelu jsou nyní k dispozici 
jak z lehkých materiálů, tak z pevných sítí. 
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The modular Easy Hand Round 
railing system is a solution 
suitable for all types of railings 
and balustrades.  This system 
allows you to anchor directly to 
the columns of the glass panels 
with a grooved tubular frame. 
The characteristic feature of 
the Easy Hold Round systems is 
the hook clamp. This accessory 
makes it possible to attach to 
both the bottom and top. 

The Easy Hold Round systems 
are tested and certified, and 
depending on the configuration 
can be used in public places, as 
per EN1090 regulations.

Systémy Easy Hold Round jsou 
testovány a certifikovány a v 
závislosti na konfiguraci mohou 
být použity na veřejných místech 
podle předpisů EN1090.

Modulární systém Easy Hand 
Round je řešením vhodným pro 
všechny typy zábradlí. Tento 
systém umožňuje ukotvení 
přímo ke sloupům pomocí 
trubek s drážkou na sklo. 
Charakteristickým rysem systémů 
Easy Hold Round je háčková 
svorka. Toto příslušenství 
umožňuje připojení jak na spodní, 
tak na horní část.

A characteristic upper-hook 
fastening system with guillotine 
clamping for easy installation.

1 Charakteristický upevňovací 
systém na horním háku s 
gilotinovým upínáním pro 
snadnou instalaci.

1

Spodní upevnění.2

Trubka s drážkou pro uchycení 
skleněné výplně.

3

Kompatibilní s tloušťkami skla 
od 8 mm do 21,52 mm.

4

Lower fixing.2

Grooved tube to support the glass
infill.

3

Compatible with glass thicknesses
from 8 mm up to 21,52 mm.

4

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

5
K dispozici ve 2 standardních 
verzích: pro kotvení k podlaze 
nebo kotvení ke zdi.

5

Easy Hold Round Glass SPECS:

1

2

3

4

5

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary during 
the installation;
• No need to drill glass;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace a přesun;
• Během instalace není nutné 
svařování;
• Není třeba vrtat sklo;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home and public use
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass
Glass thickness: from 8 to 25,52 mm
Upper finish: satin or glossy
stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: od 8 do 25,52 mm 
Povrchová úprava: matná nebo lesklá 
nerezová ocel 

APPROVED
NTC 2008

4

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace 

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora TUTORIAL VIDEO

EASY HOLD ROUND GLASS

BIM
AVAILABLE
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Easy Hold Round Bars SPECS:

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move; 
• Modular clamping system for an easy 
installation of infills;
• No welding is necessary during               
the installation;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace a přesun;
• Modulární upínací systém pro snadné
instalace výplní;
• Během instalace není nutné svařování;
• Jednoduchý design;
•Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home
and public use
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: Stainless steel rods
Upper finish: satin or glossy
stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: tyče z nerezové oceli 
Povrchová úprava: matná nebo lesklá 
nerezová ocel 
Floor anchorage 

The Easy Hold Round Bars are 
the metallic version of these 
systems.

Easy Hold Round Bars jsou 
kovovou verzí tohoto systému. 
Ideální pro veřejné i soukromé 
objekty. 

Ideal for both public and private 
locations.  Perfect for outdoor 
use, as this system requires 
minimal routine maintenance.

Ideální pro venkovní použití, 
protože tento systém vyžaduje 
minimální běžnou údržbu. 

The space between the 
vertical rods complies with the 
standard (10 cm).

1 Mezera mezi svislými tyčemi 
odpovídá standardu (10 cm).

1

Infill structure in AISI 304 or 
AISI 316 satin-finish steel. 
Tubular structure diameter 
42,4 mm.

2
Výplňová struktura z broušené 
oceli AISI 304 nebo AISI 316. 
Průměr trubkové struktury 
42,4 mm.

2

Vertical rods diameter 12 mm.3
Vertikální pruty o průměru 12 
mm.

3

Can also be used on stairs or 
other inclined surfaces.

4 Lze použít také na schodech 
nebo jiných nakloněných 
plochách.

4

1

2

3
4

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora TUTORIAL VIDEO

EASY HOLD ROUND BARS

BIM
AVAILABLE



26 IAM Design Collection



27 IAM Design Collection

SQUARED

Easy Hold Square systems are engineered to allow 
continuous flow in both glass and steel panels infill.   New 
panel infill options are now available in both soft cloths 
and rigid mesh.

Systémy Easy Hold Square je zkonstruován tak, aby 
umožňoval nepřetržitou linii výplní skleněných i ocelových 
panelů. Nové možnosti výplně panelu jsou nyní k dispozici 
jak z lehkých materiálů, tak z pevných sítí. 

EASY HOLD
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The Modular Easy Hold Squared 
railing systems are the most 
versatile
in the IAM Design range. Thanks 
to the clamp with telescopic 
structure it is possible to use 
glasses of various thickness or 
even to frame the chosen glass 
with a profile in AISI 316 steel.

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

Modulární zábradlí Easy Hold 
Squared je nejvšestrannější z 
řady IAM Design. Díky svěrce 
s teleskopickou strukturou je 
možné použít sklo různé tloušťky 
nebo dokonce sevřít sklo i s U 
profilem z oceli AISI 316.

K dispozici ve 2 standardních 
verzích: pro kotvení k podlaze 
nebo kotvení ke zdi.

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Konstrukce z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na vnitřní či vnější 
použití.

1

Configuration with live-edge 
glass panels.

2
Konfigurace se sklem 
s leštěnými hranami.

2

Configuration with stainless 
steel frames.

3
Konfigurace s rámy z nerezové 
oceli.

3

Different glass thicknesses 
can be used as required by the 
safety standard.

4
Podle požadavků
bezpečnostního standardu lze 
použít různé tloušťky skla.

4

Easy Hold Squared SPECS:

1

2

4

3

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• Simple design;
• Possibility of mounting glass by 
using the easy hold clamp directly 
with rubber gaskets.
• No welding is necessary during the 
installation;
• Customizable colour and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace a přesun;
• Jednoduchý design;
• Montáže skla pomocí svěrky přes 
gumové těsnění.
• Během montáže není nutné 
svařování
•Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home
and public use
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass
Glass thickness: from 8 to 25,52 mm
Upper finish: satin or glossy stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: sklo ESG/VSG
Tloušťka skla: od 8 do 25,52 mm
Povrchová úprava: matná nebo lesklá 
nerezová ocel

APPROVED
NTC 2008

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora TUTORIAL VIDEO

EASY HOLD SQUARED

BIM
AVAILABLE
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DESIGNET

The Designets are the most avant-garde systems from an 
aesthetic point of view. 
The wire mesh, a product used almost exclusively in the 
industrial field, reinvented in an architectural style, is able 
to satisfy the most refined aesthetic tastes.

Designety jsou z estetického hlediska nejvíce 
avantgardními systémy.
Drátěné pletivo, produkt používaný téměř výhradně v 
průmyslové oblasti, znovuobjevený v architektonickém 
stylu, je schopen uspokojit i ty nejjemnější estetické 
chutě.
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The Designets are the most 
futuristic railing systems of the 
IAM Design division. Ideal for 
innovative and revolutionary 
architectures with this system 
being characterized by trend 
setting wire mesh. This element, 
a product used almost exclusively 
in the industrial field, reinvented 
in an architectural style, is able to 
satisfy the most refined aesthetic 
tastes.

Designet je nejfuturističtějším 
zábradlím divize IAM Design. 
Ideální pro inovativní a revoluční 
architektury, kde se tento systém 
vyznačuje trendovým drátěným 
pletivem. Tento prvek, používaný 
téměř výhradně v průmyslové 
oblasti, znovuobjevený v 
architektonickém stylu, je 
schopen uspokojit ty nejjemnější 
estetické vkusy.

Available in both soft cloth and 
rigid mesh versions.

K dispozici v provedení s lehkými 
materiály i pevným pletivem.

Tested according to European 
regulations.

Testováno podle evropských 
předpisů.

70
0

70
0

12
00

12
00

Application with soft cloths.1 Aplikace s lehkým materiálem.1

Alternative with hard cloths.2 Alternativa s drátěným 
pletivem.

2

Structural profile in stainless 
steel with a mechanism for 
fastening the cloths.

3 Konstrukční profil z nerezové 
oceli s mechanismem pro 
upevnění výplně.

3

Profile fixing clamp that 
connects the framed cloth to 
the pillar.

4

The system can be customised 
onrequest and used with other 
typesof wire mesh of your 
choice.

5

Upevňovací svorka profilu, 
která spojuje zarámovanou 
výplň se sloupkem.

4

Systém lze na požádání 
přizpůsobit a použít i s jinými 
typy výplní podle vašeho 
výběru.

5

1

4

3

2

Designet SPECS:

• Ideal for home and public use;
• Easy to install, the panel is already   
assembled;
• Variable design based on the types 
of cloth;
• Ideal for use in areas that are 
exposed the wind element due to 
panel perforation. 
• No welding is necessary during the 
installation;
• Customizable colour and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace, panel již je 
sestaven;
• Variabilní konstrukce založená na 
typu výplně;
• Ideální pro použití na větrných 
místech, kde nejsou vhodné plné
výplně. 
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home use public use
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: wire mesh
Upper finish: stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: pletivo z drátů
Povrchová úprava: matná nerezová ocel

5

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotvení z boku

Floor anchorage 
Kotvení s hora TUTORIAL VIDEO

DESIGNET

BIM
AVAILABLE
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A great classic
With the Bar R system you can build stainless steel 
railings through the use of structural posts, which allow 
accommodations for radius sections through the bending 
of the horizontal rods during installation.  Anchor options 
include both floor mount and side mount for structural 
posts.  

Skvělá klasika
Se systémem Bar R můžete stavět zábradlí z nerezové 
oceli pomocí konstrukčních sloupků, které umožňují 
instalaci poloměrů ohýbáním vodorovných tyčí během 
instalace. Možnosti ukotvení zahrnují podlahové i boční 
uchycení konstrukčních sloupků.

BAR R
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The Bar R systems are the first 
in the IAM Design range. They 
offer a wide range of accessories, 
with attention to the smallest 
details. These systems adapt to 
the perimeter of any space.

Systémy Bar R jsou první z řady 
IAM Design. Nabízejí širokou 
škálu příslušenství s důrazem na 
ty nejmenší detaily. Tyto systémy 
se přizpůsobí obvodu jakéhokoli 
prostoru.

The Bar R systems have a certified 
safety that ensures guaranteed 
quality in all structures available 
to you.

Available in 3 versions certified 
and tested with a load of 1kN, 
2kN and 3 kN.

K dispozici ve 3 verzích 
certifikovaných a testovaných se 
zátěží 1kN, 2kN a 3 kN.

Systémy Bar R mají certifikovanou 
bezpečnost, která zaručuje kvalitu 
všech dostupných struktur.

Bar R SPECS:

• Ideal for home and public use; 
• Easy to install;
• Customization of rod files
to be implemented;
• Simple design;
• Easy to handle;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace;
• Přizpůsobení souborů tyčí k různým 
variantám;
• Jednoduchý design;
• Snadná manipulace;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home use and public
places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: Stainless steel rods
Upper finish: satin or glossy
stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: tyče z nerezové oceli
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Konstrukce z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

Configuration with fixed or 
jointed handrails for railings or 
for stairway applications.

2 Konfigurace s pevnými nebo 
spojenými madly pro zábradlí 
nebo pro schodišťové aplikace.

2

Possibility of creating 
architectural solutions with 
floor or side mounting.

3 Možnost vytváření 
architektonických řešení s 
montáží na podlahu nebo ze 
strany.

3

Available in versions with 
section and diameter of 42,4, 
- 48,3 - 60,3 mm.

4
K dispozici ve verzích s 
průřezem a průměrem 42,4, - 
48,3 - 60,3 mm.

4

1

2

3

4

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a 
konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

BAR-R

BIM
AVAILABLE
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The Bar R systems offer the 
widest range of accessories and 
solutions that allow them to 
adapt to every architecture and 
need.

Systémy Bar R nabízejí nejširší 
škálu příslušenství a řešení, která 
jim umožňují přizpůsobit se 
každé architektuře a potřebám.

Example of wall mounting with 
variable anchor points.

1 On request the Bar R systems 
can be made with powder 
coating of any color of the Ral 
scale.

4 Samozřejmě lze systém Bar 
R dodat práškově lakovaný v 
jakékoliv barvě RAL.

4Příklad upevnění na zeď s 
variabilními kotevními body.

1

Application with anti-scale 
handrail support, ideal for use 
in public places.

2 Aplikace s madlem, která 
je ideální pro použití na 
veřejných místech.

2

Construction of Bar R railing 
in hot-dip galvanised and 
painted carbon steel.

3 Konstrukce zábradlí Bar R 
z galvanizované a lakované 
uhlíkové oceli.

3

1

2

3

4

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace
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The classic squared
With the Bar S system you can build stainless steel 
railings through the use of structural posts, which allow 
accommodations for the bar to shaped within a square 
section. Anchor options include both floor mount and 
side mount for structural posts.

Klasický čtverec
Se systémem Bar S můžete stavět zábradlí z nerezové 
oceli pomocí konstrukčních sloupků čtvercového průřezu. 
Možnosti ukotvení zahrnuje podlahové i boční uchycení 
konstrukčních sloupků. Vodorovné tyče lze také ohnout i 
během instalace.

BAR S
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The Bar S systems are the first 
in the IAM Design range. They 
offer a wide range of accessories, 
with attention to the smallest 
details. The systems adapt to the 
perimeter of any space.

Systémy Bar S jsou první z řady 
IAM Design. Nabízejí širokou 
škálu příslušenství s důrazem 
na ty nejmenší detaily. Systémy 
se přizpůsobí obvodu jakéhokoli 
prostoru.

With their precise lines, the Bar 
S systems are 100% modern and  
suitable for new buildings.

Available in 2 standard versions: 
for anchoring to the floor or 
anchoring to the wall.

S jejich přesnými liniemi jsou 
systémy Bar S 100% moderní a 
vhodné pro nové budovy.

K dispozici ve 2 standardních 
verzích: pro kotvení k podlaze 
nebo kotvení ke zdi. 

1

Bar S SPECS:

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary
during the installation;
• Customization of rod files
to be implemented;
• Simple design;
• Customizable colour and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné 
použití; 
• Snadná instalace;
• Není nutné žádné svařování;
• Přizpůsobení souborů tyček;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení;

Designed for: home use and
public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: Stainless steel rods
Upper finish: stainless steel, aluminium

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: tyče z nerezové oceli
Povrchová úprava: matná a leštěná nerezová 
ocel

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1 1

Configuration with fixed or 
jointed handrails for railings or 
for stairway applications.

Konfigurace s pevnými nebo 
spojenými madly pro zábradlí 
nebo pro schodišťové aplikace.

2 2

Possibility of creating 
architectural solutions with 
floor or side mounting.

Možnost vytváření 
architektonických řešení 
s podlahovou nebo boční 
montáží.

3 3

2
3

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

BAR-S

BIM
AVAILABLE



41 IAM Design Collection



42 IAM Design Collection



43 IAM Design Collection

An undisputed genius
The systems allow you to create glass railings through 
the use of the “Da Vinci” clamp support. Thanks to the 
interchangeable anchorage, it can be adapted to any type 
of pillar. 

Nesporný génius
Tyto systémy umožňují vytvářet skleněné zábradlí 
pomocí svěrného úchytu „Da Vinci“. Díky zaměnitelnému 
ukotvení je možné jej přizpůsobit každému typu sloupku. 

GLASS DA VINCI
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The Glass Da Vinci systems 
allow you to create glass 
railings through the use of the 
clamp support. By virtue of its 
circular shape, the accessory 
simultaneously supports two glass 
sheets.

Systémy Glass Da Vinci vám 
umožňují vytvářet skleněné 
zábradlí pomocí svěrného úchytu. 
Díky svému kruhovému tvaru 
nese příslušenství současně dvě 
skleněné tabule.

The kit of rubber seals in different 
thicknesses allows the use of 
monolithic or laminated glass of 
variable thickness.

Sada gumových těsnění v různých 
tloušťkách umožňuje použití 
monolitického nebo vrstveného 
skla různé tloušťky.

Glass Da Vinci SPECS:

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

The circular “Da Vinci” support 
can be rotated in any position 
leaving ample freedom of 
installation and use.

2 Kruhová podpora „Da Vinci“ 
se může otáčet v libovolné 
poloze, což ponechává 
dostatečnou svobodu při 
instalaci a používání.

2

The interchangeable anchor 
makes it possible to adapt it to 
any structure.

3

Výměnná kotva umožňuje 
přizpůsobení jakékoli 
konstrukci.

3

On request some elements can 
be customized in color.

4

Na požádání mohou být některé 
prvky barevně upraveny.

4
The side closure allows you 
to turn it into a single-glazed 
support.

5

Boční uzávěr umožňuje jeho 
přeměnu na jednosklenou 
podpěru.

5

2

4

5         

1

3

E00840/C

E00843

E00842

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary during the 
installation;
• Possibility of use with safety plug or    
external plug without drilling the 
glass;
• Simple design;
• Customizable color and finish.

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Možnost použití s bezpečnostní 
zástrčkou nebo vnější zátka bez vrtání 
skla; 
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

Designed for: home use and public
places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass from 8 to  12,76 mm
Upper finish: satin or glossy
stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: ESG/VSG 8 - 12,76 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

7697

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

GLASS DA VINCI

TUTORIAL VIDEO
BIM
AVAILABLE
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GLASS 2R

The Glass 2R systems all you to make glass parapets 
through the use of clamp supports which, thanks to 
the interchangeable anchorage, can be adapted to any 
type of pillar with a circular section and double clamping 
system of glass.

Systémy Glass 2R vám umožňují vyrábět skleněné 
zábradlí pomocí úchytů na sklo, které lze díky 
zaměnitelnému ukotvení přizpůsobit každému typu 
sloupku s kruhovým průřezem a systémem dvojitého 
uchycení skla. 
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The Glass 2R systems are among 
the first in the IAM Design range 
dedicated to glass. Ideal for 
excellent visibility, they facilitate a 
design that loves transparencies.

Systémy Glass 2R patří mezi první 
vyráběné z produkce IAM Design 
věnované sklu. Ideální pro svoji 
průhlednost usnadňující design, 
který miluje transparentnost.

They are available in 2 standard 
versions: for anchoring to the 
floor or for anchoring to the wall.

Jsou k dispozici ve 2 standardních 
verzích: pro kotvení k podlaze 
nebo pro kotvení ke zdi.

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1

Detail of the glass clamping 
system.

2

Many glass thicknesses from  
8 mm monolithic to 17,52 mm 
laminated can be used.

3

Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

Detail systému upínání skla.2

Lze použít mnoho tlouštěk skla 
od 8 mm tvrzeného do 17,52 
mm vrstveného.

3

1

2

3

Glass 2R SPECS:

Designed for: home use and
public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass from 8 to 17,52 mm
Upper finish: satin or polished stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: ESG/VSG 8 - 17,52 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná nerezová 
ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary
during the installation;
• Possibility of use with safety plug
or external plug without drilling the 
glass;
• Simple design;
• Customizable color and finish; 

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Možnost použití s bezpečnostní 
zástrčkou nebo vnější zátka bez vrtání 
skla; 
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

7697

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotvení z boku

Floor anchorage 
Kotvení shora

GLASS 2R

BIM
AVAILABLE
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The Glass 2S systems allow you to make parapets 
through the use of clamp supports which, thanks to the 
interchangeable anchorage, can be adapted to any type 
of upright square sections and a double clamping system 
of the glass. 

Systémy Glass 2S vám umožňují vyrábět zábradlí pomocí 
úchytů skel, které lze díky zaměnitelnému ukotvení 
přizpůsobit libovolnému typu svislých čtvercových sekcí a 
systému dvojitého uchycení skla.

GLASS 2S
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With their geometric look, 
the Glass 2S systems are 
contemporary and perfect for 
every new generation building. 
These systems are characterized 
by rigorous lines and a glass 
clamp support.

They have always been the 
most appreciated choice by the 
designers.

Systémy Glass 2S jsou svým 
geometrickým vzhledem moderní 
a dokonalé pro každou budovu 
nové generace. Tyto systémy 
se vyznačují přísnými liniemi s 
úchyty na sklo.

Pro designéry byli vždy tou 
nejlepší volbou.

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

Detail of a wall anchor.2 Detail nástěnné kotvy.2

Detail of the fixing to the 
handrail.

3 Detail upevnění madla na 
zábradlí.

3

3

1  

2

Glass 2S SPECS:

Designed for: home use and public
places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass from 8 to 17,52 mm
Upper finish: satin or glossy
stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: ESG/VSG 8 - 17,52 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary
during installation;
• Possibility of use with safety plug
or external plug without drilling the 
glass;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Možnost použití s bezpečnostní 
zástrčkou nebo vnější zátka bez vrtání 
skla; 
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

7697

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

GLASS 2S

BIM
AVAILABLE
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The hybrid par excellence
The Glass Cable and Glass Bars systems allow for the 
production of glass and steel railings characterized by a 
double infill system such as glass and steel. Ideal solutions 
for those looking for a light and safe solution.

Hybridní par excellence
Systémy Glass Cable and Glass Bars (systém nerezových 
lan a tyčí) umožňují výrobu skleněných a ocelových 
zábradlí charakterizovaných dvojitým výplňovým 
systémem, jako je sklo a ocel. Ideální řešení pro ty, kteří 
hledají lehké a bezpečné řešení.

GLASS CABLE
AND GLASS BARS
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The Glass Cable systems combine 
the traditional system with glass 
supports to steel ropes, giving the 
railing a more maritime taste.

Systémy Glass Cable kombinují 
tradiční systém se skleněnými 
výpněmi a ocelovými lany, což 
zábradlí dává námořní efekt.

The glass located in the lower 
part of the railing also has a anti-
scale function. 

Ideal for places with children.

Sklo umístěné ve spodní části 
parapetu také plní funkci 
protiskluzu.

Ideální pro místa s dětmi.

Through-hole accessory for 
fixing the rope.

1 Příslušenství pro upevnění 
lana.

1

Glass clamp support.2 Úchyt skla.2

Possibility of using glass of 
various thickness, from 6 
mm monolithic to 13,52 mm 
laminated.

3 Možnost použití skla různé 
tloušťky, od 6 mm tvrzeného 
do 13,52 mm vrstveného.

3

Available rope diameter 4 - 5 
or 6 mm.

4 Dostupný průměr lana 4 - 5 
nebo 6 mm.

4

Glass Cable SPECS:

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass from 8 to 17,52 mm
Stainless steel ropes thickness 4-5-6 mm
Upper finish: satin or polished stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: ESG/VSG 8 - 17,52 mm a lana z 
nerezové oceli o tloušťce 4-5-6 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary during the   
installation;
• Glass clamps with possibility of 
using safety plug or external plug 
without drilling of the glass;
• 4-5-6 mm thick stainless steel 
ropes;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Úchyty na sklo s možností použití 
bezpečnostní zástrčky nebo vnější 
zástrčka bez vrtání skla;
• Lana z nerezové oceli o tloušťce 
4–5–6 mm;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

1  

2

3

4

General Characteristics Caratteristiche Generali Technical Features and 
configuration

Caratteristiche Tecniche e 
configurazione

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

GLASS CABLE

BIM
AVAILABLE
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Detail of horizontal 12 mm 
diameter rods.

1 Detail vodorovných tyčí  
o průměru 12 mm.

1

Fixing system for the rods.2 Upevňovací systém pro tyče.2

Structure available in AISI 304 
steel for indoor use or AISI 316 
for outdoor use, in satin finish 
or mirror polished for marine 
environments or particularly 
polluted areas.

3 Struktura dostupná z oceli 
AISI 304 pro vnitřní použití 
nebo AISI 316 pro venkovní 
použití, v matné úpravě nebo  
v leštěném, pro mořské 
prostředí nebo zvláště 
znečištěné oblasti.

3

Glass thickness of 8 mm 
monolithic
to 13,52 mm laminated.

4
Tloušťka skla od 8 mm 
tvrzeného do 13,52 mm 
vrstveného.

4

Detail of a glass clamp.5
Detail úchytu skla5

Glass - Bar SPECS:

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and 
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: glass from 8 to 17,52 mm
Stainless steel round bars
Upper finish: satin or polished stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: ESG/VSG 8 - 17,52 mm a tyče  
z nerezové oceli o tloušťce 4-5-6 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary
during the installation;
• Glass clamps with possibility of 
use of safety plug or external plug 
without drilling of the glass;
• Customization of rod files to be 
implemented;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Úchyty na sklo s možností použití 
bezpečnostní zástrčky nebo vnější 
zástrčka bez vrtání skla;
• Implementaci ocelových tyčí lze 
přizpůsobit;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

3

2

4

5

1

The Glass Bar systems combine 
glass clamp supports that can 
be adapted to any type of pillar 
and horizontal steel rods, thus 
obtaining a slim and modern 
perimeter. 

Suitable for both private and 
public installations. 

Systémy Glass Bar kombinují 
systém se skleněnými výplněmi, 
které lze přizpůsobit jakémukoli 
typu sloupů a vodorovných 
ocelových tyčí, čímž získají tenký 
a moderní charakter.

Vhodné pro soukromé i veřejné 
instalace.

They are the most used 
systems in France.

Jsou to nejpoužívanější systémy 
ve Francii.

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

GLASS - BAR

BIM
AVAILABLE
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Ideal for architecture in a maritime spirit 
The Cable systems make it possible to make steel railings 
with circular section posts through the use of wires: steel 
cables consisting of several wires overlapped and wound 
evenly in a spiral on a central core.

Ideální pro architekturu v námořním duchu
Cable systémy umožňují vyrábět nerezové zábradlí s 
tyčemi kruhového průřezu pomocí drátů: ocelová lana 
sestávají z několika drátů a překrývají se a rovnoměrně 
navíjí do spirály na centrálním jádru.

CABLE
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Thanks to the multitude of 
dedicated accessories, Cable 
Round systems create a perfect 
combination of safety and 
lightness. In the Round version 
they meet all the most traditional 
aesthetic needs.

Suitable for both private and 
public installations.

Díky velkému množství 
speciálního příslušenství vytvářejí 
systémy Cable Round perfektní 
kombinaci bezpečnosti a lehkosti. 
Ve verzi Round vyhovují všem 
nejtradičnějším estetickým 
potřebám.

Vhodné pro soukromé i veřejné 
instalace.

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

2

1

Cable - Round SPECS:

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and 
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: Stainless steel ropes with a diameter
of 4-5-6 mm
Upper finish: satin or polished stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: nerezová lana o průměru 4–5–6 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary
during the installation;
• Possibility to choose rope diameter
4-5-6 mm;
• Simple design;
• Customizable color and finish
of the column;

• Ideální pro domácí a veřejné 
použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování 
během instalace;
• Možnost volby průměru lana 
4-5-6 mm;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a 
provedení.

With the Cable Squared 
system accessories it is possible 
to create settings with a pure 
nautical style. 

2 S příslušenstvím systému Cable 
Squared je možné vytvářet 
prostředí čistě námořním 
stylem.

2

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora TUTORIAL VIDEO

CABLE ROUND

BIM
AVAILABLE
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1

Thanks to the multitude of 
dedicated accessories, Cable 
Round systems create a perfect 
combination of safety and 
lightness. In the Squared version 
they are enhanced by giving a 
more minimal design.

Suitable for both private and 
public installations.

Díky velkému množství 
speciálního příslušenství vytvářejí 
systémy Cable Round perfektní 
kombinaci bezpečnosti a lehkosti. 
Ve verzi Squared jsou vylepšeny o 
minimalistický design.

Vhodné pro soukromé i veřejné 
instalace.

Structure in stainless steel 
AISI 304 or AISI 316 according 
to the requirements of use.

1 Struktura z nerezové oceli 
AISI 304 nebo AISI 316 podle 
požadavků na použití.

1

With the Cable Squared 
system accessories it is possible 
to create settings with a pure 
nautical style.

2 S příslušenstvím systému Cable 
Squared je možné vytvářet 
prostředí s čistě námořním 
stylem.

2

2

Cable - Squared SPECS:

Designed for: home use and public places
Use: internal and external
Variations: floor or wall mounted
Applications: stairs, balconies and
balustrades
Material: AISI 316 and 304 stainless steel
Infill: Stainless steel ropes with a diameter
of 4-5-6 mm
Upper finish: satin or glossy stainless steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: interní a externí
Varianty: na podlahu i na zeď
Použití: schody, balkony a terasy 
Materiál: nerezová ocel AISI 316 a 304
Výplň: nerezová lana o průměru 
4–5–6 mm
Povrchová úprava: matná a leštěná 
nerezová ocel

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move;
• No welding is necessary during 
the installation;
• Possibility to choose rope diameter
4-5-6 mm;
• Simple design;
• Customizable color and finish 
of the column;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Možnost volby průměru lana 4-5-6 
mm;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

Floor anchorage 
Kotveno shora

CABLE SQUARED

BIM
AVAILABLE
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SYSTÉMY MADEL
HANDRAIL SYSTEMS
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/ For IAM Design they are balanced and highly ergonomic elements suitable for every 
environment, available in different materials, finishes, colors and shapes /

/ Pro IAM design jsou to vyvážené a vysoce ergonomické prvky vhodné do každého prostředí, 
dostupné v různých materiálech, povrchových úpravách, barvách a tvarech /
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SECTIONS - ROZMĚRY
Ø 33,7 - 42,4 - 48 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 304
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 316

FINISHES - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez 
Iron - Železo
Powder coated - Práškové lakování v RAL 

TONDO
THE TRADITIONAL

TRADIČNÍ

TUTORIAL VIDEO
BIM
AVAILABLE



QUADRO

SECTIONS - ROZMĚRY
40 x 40 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 304 
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 316 

FINISHES - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez
Iron - Železo
Powder coated - Práškové lakování v RAL 
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THE MODERN
MODERNÍ

BIM
AVAILABLE
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SECTIONS - ROZMĚRY
Ø 42,4 - 40 x 40 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 304 
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 316 

FINISHES - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez

LED RAILING
THE INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL

INOVATIVNÍ A TECHNOLOGICKÉ 

TUTORIAL VIDEO



EVOLUTION

SECTIONS - ROZMĚRY
48 x 20 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Aluminium - Hliník 

67 IAM Design Collection

THE TIMELESS AESTHETIC
ESTETICKÉ NADČASOVÉ

BIM
AVAILABLE TUTORIAL VIDEO
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SECTIONS - ROZMĚRY
42,4 - 48 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 304 
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 316 

FINISHES - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez

ROUND
THE MOST KNOWN

NEJNOVĚJŠÍ

BIM
AVAILABLE
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CUBE

SECTIONS - ROZMĚRY
40 x 40 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel -Nerezová ocel AISI 316 

FINISHES - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez

THE CONTEMPORARY
SOUČASNÝ

BIM
AVAILABLE
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ESSENTIAL

SECTIONS - ROZMĚRY
27 x 24 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Nerezová ocel AISI 316 

FINITURE - POVRCHY
Satin finish - Matná nerez
Mirror polished - Leštěná nerez

THE MINIMAL
MINIMÁLNÍ

BIM
AVAILABLE
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WOOD

SECTIONS - ROZMĚRY
Ø 42,4 - 45 mm

MATERIALS - MATERIÁLY:
Stainless steel - Wood - Nerezová ocel - Dřevo

Natural 
Přírodní

Beech 
Buk

Wenge 
Wenge

THE WARM CLASSIC
PŘÍJEMNÁ KLASIKA

FINITURE - POVRCHY

TUTORIAL VIDEO
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NEW
S

 20
19
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French Balcony ClearVISTA SPECS:

• Ideal for home and public use;
• Easy to install and move; 
• Modular clamping system for an 
easy installation of infills;
• No welding is necessary during 
the installation;
• Simple design;
• Customizable color and finish;

• Ideální pro domácí a veřejné použití;
• Snadná instalace a manipulace;
• Modulární upínací systém pro 
snadnou instalaci výplní;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Jednoduchý design;
• Přizpůsobitelné barvy a provedení.

Designed for: home use and public places
Uso: external
Applications: windows
Material: AISI 316 stainless steel,  
galvanized steel, raw steel
Infill: glass 10,52 e 12,52 mm
Glass thickness: 10,52 e 12,52 mm
Upper finish: matt black steel

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: externí
Použití: francouzská okna 
Materiál: nerezová ocel AISI 316, 
galvanizovaná ocel, surová ocel
Výplň: sklo ESG/VSG 10,52 a 12,52 mm
Povrchová úprava: matná černá ocel

Francouzský balkon ClearVISTA 
umožňuje harmonii s prostředím a 
okolní architekturou.

Bez blokování světla nebo 
zhoršování výhledu zajišťuje 
ochranu oken v plné výšce bez 
blokování světla a bez ohrožení 
bezpečnosti.

K dispozici ve 3 různých 
materiálech: nerezová ocel 
AISI 316, ocel pozinkovaná a 
nerafinovaná ocel.

Instalace přímo na rám okna.1

Tři možné instalace, které ji 
přizpůsobí potřebám staveniště.

Installation directly on the 
frame.

Three possible installations to 
adapt it to any building site need.

1

Instalace na ostění - fasádu.2Installation on the 
facade.

2

Instalace na dveřní 
francouzského okna.

3Installation on the 
counterframe of the French 
window.

3

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

FRENCH BALCONY CLEARVISTA

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

2

31

French balcony ClearVISTA  
allows harmony with the 
environment and the surrounding 
built architecture.

Without blocking the light or 
impeding the view, it ensures 
protection for the windows at full 
height without blocking the light 
and without compromising safety.

Available in 3 different materials:
stainless steel AISI 316, steel
galvanized and unrefined steel.
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NEW
S
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19
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Smart Glass Canopy SPECS:

• Designed for: home use and
public places
• Easy to install and move;
• Modular clamping system for an easy 
installation of glass
• No welding is necessary during 
the installation;
•  Simple design;

• Navrženo pro domácí a veřejné 
použití; 
• Snadná instalace a manipulace;
• Není nutné žádné svařování během 
instalace;
• Modulární upínací systém pro 
snadnou instalaci skla;
• Jednoduchý design;

Designed for: home use and public places
Uso: external
Applications:external walls
Material: aluminum with silver effect
Infill: glass
Glass thickness: from 16,76 to 25,52 mm
Upper finish: natural aluminum colour with
silver effect

Určeno pro: rodinné a veřejné prostory
Použití: externí
Použití: vnější stěny 
Materiál: eloxovaný hliník
Tloušťka skla: ESG/VSG 16,76 a 25,52 mm
Povrchová úprava: eloxovaný hliník stříbrný

The new SMARTGLASS canopy 
signed by  IAM Design is an 
elegant and discreet product, 
thanks to the invisible fixing to be 
carried out in the lower part of 
the structure through the use of 
flat supports and screws.

Compared to the classic canopies, 
it does not provide tie rods and 
for this reason the design is much 
more minimal and suitable for 
contemporary architecture.

Nová markýza SMARTGLASS 
podepsaná společností IAM 
Design je elegantní a diskrétní 
produkt díky neviditelnému 
upevnění, které je provedeno ve 
spodní části konstrukce pomocí 
plochých podpěr a šroubů.

Oproti klasickým markýzám 
neobsahuje spojovací tyče, 
a proto je design mnohem 
minimalističtější a vhodný pro 
současnou architekturu.

Instalace na zeď s modulárním 
upevněním.

1Wall installation with modular 
fixings.

1

Nastavitelnost sklonu skla.2Adjustability of the glass panel 
inclination.

2

Kompatibilní s osvětlovacím 
systémem LED pro osvětlení 
skla.

3

Maximální šířka skla je 1500 
mm.

4

Upevnění skla zespodu.5

Compatible with LED lighting 
system to illuminate the glass 
panel.

Maximum width of the glass is 
1500 mm.

Fixing of the glass from the 
bottom.

3

4

5

General Characteristics Obecné vlastnosti Technical Features and 
configuration

Technické vlastnosti a konfigurace

SMARTGLASS CANOPY

Lateral anchorage 
Kotveno z boku

2

3 4

1

snow load 2,00 kN/m2

TEST RESULTS
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AISI 304 Stainless Steel - Satin finish
AISI 304 is a stainless steel alloy composed by a Cr content between 18% and 20% and a Ni one 
between 8% and 11%. It is the most utilized stainless steel in the world, and represents more than 
50% of the total consumption it is also perfect for interiors.

Nerezová ocel AISI 304 - broušený povrch
AISI 304 je slitina nerezové oceli složená z obsahu Cr mezi 18% a 20% a Ni od 8% do 11%. Je 
to nejužívanější nerezová ocel na světě a představuje více než 50% celkové spotřeby, je ideální pro 
interiéry.

AISI304

Galvanized Iron 
It is Fe360B galvanized iron. Unlike stainless steel, iron is cheaper but more subject to corrosion. 
To solve this problem, it is hot dip galvanized. Perfect for outdoor locations.

Pozinkované železo
Jedná se o pozinkované železo Fe360B. Na rozdíl od nerezové oceli je železo levnější, ale více 
podléhá korozi. Pro vyřešení tohoto problému je žárově zinkováno. Ideální pro venkovní umístění.IRON

Aluminium 
Aluminium used in IAM Design items is anodized and brushed. The anodization chemical procedure 
is able to convert a material surface, making it more resistant and longer lasting in terms of 
oxidation. Brushing is a finish that gives the extrusion a specific scratching, as the one of the glazed 
stainless steel.  It is a cheap solution, suitable both for interiors and exteriors.

Hliník
Hliník používaný v produtech IAM Design je eloxovaný a kartáčovaný. Anodizační chemická 
procedura je schopna přeměnit povrch materiálu, čímž je odolnější a déle trvanlivá z hlediska 
oxidace. Kartáčování je povrchová úprava specifické poškrábání, jako u broušené nerezové oceli. 
Jedná se o levné řešení vhodné pro interiéry i exteriéry.

ALU

AISI 316 Stainless Steel - Satin finish
AISI 316 is a stainless steel alloy composed by a Cr content between 16% and 18%, a Ni one 
between 11% and 14% and a Mo one between 2% and 3%. Molybdenum percentage guarantees 
a better corrosion resistance, so it is the perfect material for exteriors. In case of strong external 
locations, mirror finish AISI 316 is recommended, because it proves to be really resistant in terms 
of atmospheric agents, pollution and seaside chlorides. 

Nerezová ocel AISI 316 - broušený povrch
AISI 316 je slitina z nerezové oceli složená z obsahu Cr mezi 16% a 18%, Ni od 11% do 14% a 
Mo od 2% do 3%. Procento molybdenu zaručuje lepší odolnost proti korozi, takže je perfektním 
materiálem pro exteriéry. V případě namáhanějších vnějších umístění se doporučuje leštěný povrch 
AISI 316, protože se ukazuje jako skutečně odolný vůči atmosférickým látkám, znečištění a 
přímořským chloridům.

AISI316

AISI 316 Stainless Steel - Mirror
Mirror finish is achieved mechanically thanks to specific abrasive brushes that polish the surface and 
increase corrosion resistance. Upon  several tests effected with the collaborationof main institutes 
of research, IAM Design recommendsthe use of mirror polished products in saline surroundingsonly  
(area within 12 km from the seaside) or in areas with high level of polluting agents (city centres/
industrial areas)

Nerezová ocel AISI 316 - leštěná
Leštěného povrchu je dosažen mechanicky díky speciálním brusným kartáčům, které leští povrch a 
zvyšují odolnost proti korozi. Po několika testech provedených ve spolupráci s hlavními výzkumnými 
ústavy, IAM Design doporučuje použití zrcadlově leštěných produktů v solném prostředí (oblast do 
12 km od moře) nebo v oblastech s vysokou úrovní znečišťujících látek (centra města / průmyslové 
oblasti)

AISI316
mirror

MATERIALS AND FINISHING - MATERIÁLY A DOKONČENÍ

Eco-friendly - 100% recyclable 
The IAM Design steel elements are 100% recyclable: they can be recovered to produce new objects.

Ekologický - 100% recyklovatelný 
Ocelové prvky IAM Design jsou 100% recyklovatelné: lze je obnovit a vytvořit nové objekty.



POZNÁMKY
NOTES



78 IAM Design Collection

NOTES POZNÁMKY



79 IAM Design Collection

NOTES POZNÁMKY



80 IAM Design Collection
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COLORS - BARVY
All Glass-U profiles and IAM Design stainless steel products can be Powder coated. Powder coating is a metallic surfaces covering 
procedure done with an organic film; that is created both for decorative purposes and corrosion and strong agents protection. If 
stainless steel items are placed outside, it is recommended to have them galvanized before painting. All colours of the RAL colour 
chart are available, and also some special finishes that we produce with our team of expert varnishers.

Všechny profily Glass-U a výrobky z nerezové oceli IAM Design mohou být opatřeny práškovým nástřikem. Práškové lakování 
je postup nanášení kovových povrchů pomocí organického filmu; to je vytvořeno jak pro dekorativní účely, tak pro ochranu 
proti korozi. Pokud jsou předměty z nerezové oceli umístěny venku, doporučujeme je před lakováním pozinkovat. K dispozici 
jsou všechny barvy vzorníku barev RAL a také některé speciální povrchové úpravy, které vyrábíme s naším týmem profesionálů. 

SPECIAL TEXTURE FINISHINGS - SPECIÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Black granite - Černý granit 
Cod. SA 161 P

White granite - Bílý granit
Cod. YAA 111 P

Slate - Břidlice 
Cod. YAB 062 P

Oxidized zinc - Oxidovaný zinek
Cod. MCB 105 Z

Corten 
Cod. YAC 180 P

Bronze - Bronz
Cod. R 283 SOP

In addition to the colors shown here, the full RAL range is available 

Kromě zde zobrazených barev je k dispozici celá řada RAL

www.coloriral.it

RAL 7021RAL 6009RAL 5004RAL 8022RAL 1024RAL 3007RAL 4007 RAL 9005

RAL 7024RAL 6035RAL 5013RAL 8017RAL 1017RAL 3005RAL 4004 RAL 9017

RAL 7031RAL 6036RAL 5017RAL 8016RAL 1023RAL 3016RAL 4006 RAL 9023

RAL 7037RAL 6029RAL 1026RAL 3024RAL 4010 RAL 5023RAL 8025 RAL 9006

RAL 7023RAL 6037RAL 5024RAL 8023RAL 1016RAL 3026RAL 4003 RAL 9016

project.gonzato.com

just released!

BIM
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ITALIA  - HEADQUARTERS
Ind.i.a. spa
Via Vicenza, 6/14
36034 - Malo 
Vicenza • Italia
tel. +39 0445 580 580 • fax: +39 0445 580 874
info@india.it • www.india.it

U.S.A. 
Indital US Ltd
7947 Mesa Drive
77028 - Houston
Texas • U.S.A.
tel. +1 713 694 6065 • fax: +1 713 694 2055
forgings@indital.com • www.indital.com

FLORIDA - CARAIBI
Arteferro Miami LLC
2955 NW 75th Street
33147 - Miami
Florida • U.S.A.
tel. +1 305 836 9232  • fax: +1 305 836 4113
info@arteferromiami.com • www.arteferromiami.com

ITALIA
Nuova Co.Ge.Me. srl
Via Enrico Fermi 34
26041 - Casalmaggiore
Cremona • Italia
tel. +39 0375 284820 • fax +39 0375 203877
info@cogemesteel.com

DEUTSCHLAND
Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH
Am Werbering 3
85551 Kirchheim
Deutschland
tel. +49 (0) 89 570 928 50 • fax: +49 (0) 89  57 0 
928  38
info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

FRANCE
Ind.i.a. France Sarl
P.A.E. la Baume, 7 Rue de l’Artisanat
34290 - Servian
Servian • France
tel. +33 (0) 4 67 39 42 81 • fax: +33 (0) 4 67 39 
20 90
info@indiafrance.eu • www.indiafrance.eu

HRVATSKA 
Arteferro Dohomont doo
Gospodarska 1/A
40324 - Goričan
Goričan • Hrvatska
tel. +385 (0) 40 602 222  • fax: +385 (0) 40 602 230
info@arteferro-dohomont.hr 
• www.arteferro-dohomont.hr

ESPAÑA
Ind.i.a. España, SL
C/ Abedul, 43 – Polig. Ind. El Guijar 
28500 - Arganda del Rey 
Madrid • España 
tel. +34 918 700 819 • fax: +34 918 700 820 
info@arteferro.es • www.arteferro.es

РОССИЯ
OOO “АРТЕФЕРРО-РУССИА”
603124, Россия, Нижний Новгород, Вторчермета 1Г
Тел. +7-831-2621999
info@arteferrorussia.com • www.arteferro.ru

SVERIGE
Arteferro Inox AB
Göteborgsvägen 142, Box 12
445 37 - Bohus
Sverige
tel. +46 (0) 31 352 68 00  • fax: +46 (0) 31 352 68 49
info@arteferroinox.se • www.arteferroinox.se

MÉXICO 
Arteferro Monterrey SA de CV
Privada la Puerta 2879 B-4
66350 -  Col. Parque Industrial - La Puerta Santa Catarina 
Nuevo Leon • México
tel. +52 1 81 1295 5094/95  • fax: +52 1 81 1295 5097
info@arteferromexico.com • www.arteferromexico.com

ARGENTINA
Arteferro Argentina SA
Suárez 760
1162 - Buenos Aires
Argentina
tel. +54 11 4301 2637  • fax: +54 11 4301 2637
info@arteferroargentina.com • www.arteferroargentina.com

CHILE
Arteferro Chile SA
Calle Los Arrayanes, 250, bodega 4
9340000 -Santiago
Colina • Chile
tel. +56 2 738 7419  • fax: +56 2 738 7419
arteferro@arteferrochile.cl • www.arteferrochile.cl

中华人民共和国
China (Shandong province)
Representative Far East
india@arteferro.com

BRASIL
Ind.i.a. Brasil LTDA
Rua Padre Feijó, 480
95190-000 - São Marcos
Rio Grande do Sul • Brasil
tel. +55 54 3291 1416 • fax: +55 54 3291 1416
Branch
Av. Almirante Cochrane, 194 – Sala 32
11040-200 – Santos - Sao Paulo • Brasil
tel. +55 13 21389091
vendas@arteferrobrasil.com.br 
www.arteferrobrasil.com.br

УКРАЇНИ 
Arteferro Ukraina
Avtoparkova, 5
02660 - Киев
Україна
tel. +380 44 492 03 31  • fax: +380 44 492 03 32
office@arteferroukraine.com • www.arteferroukraina.com

Design for All s.r.o. - Milady Horákové 2725 
272 01 Kladno • Czech republic 

tel. +420 603 552 424 • +420 733 329 751
iamdesign@designforglass.cz

designforglass.cz

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

DBF_Ragione Sociale
DBF_tel azienda

