
EXALCO presents the new complete aluminium railing 
system with blades EXRAIL SYSTEM 49.

EXRAIL System 49 is made of 100% aluminium and 
covers the entire range of possible architectural 
applications, enabling architects, designers and 
manufacturers to improvise and create. 

The system is available in KIT, which includes all 
necessary accessories. The available blades are 
predrilled and have a length of 40cm to 120cm (per 
5cm). The blades come in two sizes 50x7mm and 
65x7mm. There is the possibility to supply blades in 
longer lengths for special constructions. The system 
can be combined with any handrail of EXALCO. 
XALCO.

One system, 
many solutions! 

Exrail 
System 49

Η EXALCO παρουσιάζει το νέο πλήρες σύστημα για κάγκελα 
αλουμινίου με λάμες EXRAIL SYSTEM 49. 

Το EXRAIL SYSTEM 49 είναι φτιαγμένο από 100% ανοδιωμένο 
αλουμίνιο και καλύπτει όλο το φάσμα των πιθανών 
αρχιτεκτονικών εφαρμογών, δίνοντας τη δυνατότητα 
σε αρχιτέκτονες, διακοσμητές και κατασκευαστές να 
αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν. 

Το σύστημα διατίθεται σε ΚΙΤ, τα οποία περιλαμβάνουν 
όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα. Οι διαθέσιμες λάμες είναι 
προτρυπημένες και έχουν μήκος από 40cm έως 120cm (ανά 
5cm). Οι λάμες βγαίνουν σε δύο διαστάσεις 50x7mm και 
65x7mm. Υπάρχει η δυνατότητα για προμήθεια λαμών σε 
μεγάλα μήκη για ειδικές κατασκευές. Το σύστημα μπορεί να 
συνδυαστεί με οποιαδήποτε κουπαστή της EXALCO.
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Σύστημα για κάγκελα με οριζόντια 
προφίλ Φ16 ή 16x16  

Railing system with horizontal 
profiles Φ16 or 16x16

Σύστημα για κάγκελα με κάθετα προφίλ 
Φ16 ή 16x16 πάνω σε οριζόντιο προφίλ Φ30 

Railing system with vertical profiles 
Φ16 or 16x16 on a horizontal profile Φ30

Σύστημα για κάγκελα με 
τζάμι και περσίδες σκίασης 
Railing system with glass 

and shading blinds

/  MARGARITA /  TULIP

/  MADAL

Π Λ Ε Ο Ν Ε Κ Τ Η Μ Α Τ Α

/  Υψηλή μοντέρνα αισθητική

/  Μεγάλη αντοχή ακόμα και σε έντονο  
    διαβρωτικό περιβάλλον 
    (π.χ. παραθαλάσσια) 

/  Περιορισμένο κόστος εγκατάστασης

/  Γρήγορη τοποθέτηση

/  Απεριόριστοι συνδυασμοί

/  Ασφάλεια 

/  Εύκολη συντήρηση, καθαρισμός 

/  Σταθερότητα εμφάνισης

A D V A N T A G E S

/  High-end modern design

/  High resistance even in severe  
    corrosive environments 
    (e.g. in coastal areas)

/  Reduced installation cost

/  Quick mounting

/  Unlimited combinations

/  Safety

/  Easy maintenance, cleaning 

/  Long term color stability

Στη διάθεση του κατασκευαστή 
υπάρχει πληθώρα διατομών και 
εξαρτημάτων για τη συναρμολόγηση 
ειδικών κατασκευών.

Plenty of profiles and accessories 
are available to the manufacturer 
for the assembly of special 
constructions. 

Σύστημα για κάγκελα με τζάμι  
Railing system with glass

/  DALIA
Σύστημα για κάγκελα με τζάμι και 

οριζόντια προφίλ Φ16 ή 16x16 
Railing system with glass and 

horizontal profiles Φ16 or 16x16

/  MADALIA

All kits are available:
/  With οn-floor and on-wall 
    mounting capability

/  In simple and reinforced 
    version

Όλα τα ΚΙΤ διατίθενται: 
/  Με επιδαπέδια και 
    επιτοίχια στήριξη

/  Σε απλή και ενισχυμένη 
    έκδοση

Επιδαπέδιο σύστημα στήριξης τζαμιού 
On-floor glass supporting system

/  IRIS


