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MODELO DE DESIGN 
INTERNACIONALMENTE PROTEGIDO

Q-DISC® SYSTEM 

MONTAGEM EM TEMPO 
RECORDE COM O 
Q-DISC SYSTEM®
O Q-disc System® é o primeiro da categoria: um revolucionário 

mecanismo de fixação de vidro, composto por um encaixe 

especial e o Q-disc, especialmente projetado para esta 

função. Ele é colocado no perfil de base do guarda-corpo 

para prender painéis de vidro de forma extremamente segura. 

A montagem ou remoção do vidro é tão fácil que permite 

concluir projetos a uma velocidade incrível. Além disso, como 

todos sabemos, tempo é dinheiro, por isso, o Q-disc System 

faz você poupar muito dinheiro.

O Q-DISC SYSTEM É A MANEIRA MAIS RÁPIDA DE 

MONTAR PAINÉIS DE VIDRO. BASTA UM MOVIMENTO 

SUAVE DA FERRAMENTA Q-DISC E PRONTO!
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Assembly video: 
www.q-railing.com/videos

Conecte a ferramenta 
ao Q-disc e puxe-o 
para o lado para fixar 
o preenchimento

Encaixe o inlay no 
perfil de base do 
Easy Glass Smart

Insira o Q-disc Posicione o painel 
de vidro

COMO FUNCIONA?

O Easy Glass® Smart tem uma variedade de recursos inovadores 

que se combinam para fornecer um nível de segurança fenomenal. 

Porém, é o revolucionário Q-disc System que se destaca, tornando o 

processo de instalação tão simples. 

Primeiro, coloque os encaixes especiais no perfil de 

base Easy Glass® Smart a cada 250 mm. Em seguida, 

posicione o painel de vidro e insira o Q-disc em um 

dos encaixes. Um clique confirmará que ele está na 

posição certa. Por fim, conecte a ferramenta especial 

ao Q-disc e empurre-o para o lado para prender o 

vidro com um único movimento. 

Assista ao nosso vídeo completo sobre montagem e veja 

em primeira mão como este sistema simples mudará para 

sempre a maneira como você instala guarda-corpos de vidro.



Montagem superior

EASY GLASS® SMART 

A REVOLUÇÃO 
DOS GUARDA-
CORPOS DE VIDRO
O Easy Glass® Smart é o primeiro guarda-corpo de vidro sem 

moldura que inclui o revolucionário Q-disc System. Ele conta 

com vários recursos inovadores e torna outros métodos de 

envidraçamento coisa do passado. Diversos métodos de 

INOVAÇÃO REVOLUCIONÁRIA



Easy Glass® Smart UK DE NL IT CH ES FR

0,74 1,0 1,0 2,0 1,6 3,0 1,0Max. carga linear (kN/m)
Verifique as especificações de montagem e dimensões de vidros nos certificados respectivos. 
Para maiores informações, visite nosso site www.q-railing.com/certificados

Montagem superior

Montagem lateral

Montagem lateral

BENEFÍCIOS 

 ▪ Uma variedade de métodos de fixação econômicos

 ▪ Uso mínimo de âncoras na instalação de perfis de base 

 ▪  Cunhas de alumínio disponíveis para nivelar  

superfícies irregulares 

 ▪  Montagem de vidro incrivelmente simples  

com o Q-disc System 

fixação de perfis de base estão disponíveis, incluindo 

algumas das opções de fixação mais econômicas do 

mercado. Não importa a solução que você escolher 

– todo o processo pode ser realizado pela parte interna 

do guarda-corpo de vidro.

Montagem 
lateral utilizável 
em parapeitos
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