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Waarom kiezen
voor OnLevel?

•   OnLevel is als eerste in Nederland  

KOMO-gecertificeerd op alle balustrades

•   VCA-gecertificeerd

•   Minder faalkosten door werken met  

Building Information Modelling (BIM)

•   Directe communicatie met  

gespecialiseerde vakmensen

•   Na opdrachtverlening ontvangt u een  

3D-impressie met detaillering

EN1090-1
EN1090-3
EXC 3 BIM Building Information Modeling
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Architectuur
Architectuur
De bron van onze gebouwde omgeving: de architectuur. Het terrein op het snijvlak van 

kunst en wetenschap. Daar waar alles begint en alles kan. Waar iedere vorm denkbaar en 

realiseerbaar is. Steeds meer architecten nemen glasbalustrades op in hun ontwerpen. 

Dat is niet zo verwonderlijk, want glas is mooi, glas is transparant en glas is ook spannend.  

Glas laat immers alles zien, niets blijft verhuld. Glas is bovendien net zo druksterk als  

beton, mits de krachten goed in het glasvlak worden verdeeld. De toepassing van glas als 

valbeveiliging vereist een goede kennis van theorie en praktijk. Die kennis is in huis bij 

OnLevel. In samenspraak met architecten en aannemers realiseren wij hoogwaardige en 

robuuste glasbalustrades. De voorbeelden op deze pagina illustreren dat we samen grote 

hoogten kunnen bereiken.

AMICITIA   |   LEEUWARDEN

NEW LOGIC II   |   TILBURG

GOLDEN TULIP   |   ROTTERDAM
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Retail

Retail
Onderscheidend vermogen is vandaag de dag misschien wel hét magische woord voor 

winkelcentra in de strijd tegen de opmars van de webwinkel. Met het gebruik van glasba-

lustrades creëert de ontwikkelaar een omgeving met een hoogwaardige uitstraling, waar-

bij het winkelend publiek zich veilig weet en in een comfortabele, luxe sfeer inkopen kan 

doen. Bijkomend voordeel is dat de onderhoudsvriendelijke eigenschappen van glas en 

de overige toegepaste materialen de onderhoudskosten in vergelijking met andere oplos-

singen sterk reduceren. Bovendien zijn ook de aanvangsinvesteringen verrassend gelijk-

waardig aan andere oplossingen. OnLevel informeert u graag over de mogelijkheden.

SHOWROOM VAN WANROOIJ   |   WAARDENBURG

WINKELCENTRUM   |   WIJNEGEM (BELGIË)
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Utiliteitsbouw
Utiliteitsbouw
De utiliteitsbouw bestrijkt een breed spectrum van gebouwen met niet-woonfuncties, 

zoals kantoren, fabrieken, bioscopen, ziekenhuizen, winkels en sportaccommodaties. 

Mensen komen er om te werken, te ontspannen, zorg te krijgen, te winkelen of te  

sporten. Al deze functies vragen een passende omgeving en uitstraling waarin de  

gebruiker zich veilig en efficiënt kan bewegen. OnLevel biedt binnen de strenge kaders 

die het Bouwbesluit aan deze utiliteitsvoorzieningen stelt, excellente oplossingen in 

glasbalustrades. Onze specialisten zorgen voor een snelle, degelijke en probleemloze 

levering en dito montage, zowel binnen als buiten.

TNO   |   DELFT

ZEEVAARTSCHOOL   |   DEN HELDER

KANTOOR STEEN INVEST   |   LEEUWARDEN
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Interieurbouw

KANTOOR STEEN INVEST   |   LEEUWARDEN 

Interieurbouw
Restaurants, grand cafés, theaterfoyers, winkel- en kantoorruimtes: wie zich bezig-

houdt met interieurbouw staat voor grote uitdagingen om ruim bemeten publieks-

ruimtes een functionele en tegelijk ook stijlvolle uitstraling te geven. Steeds vaker valt 

de keuze op duurzame materialen, waarbij ook glas als een van de best recyclebare 

materialen nadrukkelijk in beeld is. Maar glas is ook meer dan dat. De transparantie 

zorgt voor openheid, het onderhoud is effectief en eenvoudig, de investering  

opmerkelijk scherp. De glasbalustrades van OnLevel bieden ongedachte en verrassend 

veel mogelijkheden. Onze producten zijn altijd volledig op uw smaak afgestemd.  

Betaalbare en esthetisch mooie oplossingen, gemonteerd door een solide partner.

ABIANT   |   GRONINGEN

VAN DER VALK   |   HOORN
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Trappen
Trappen
Waar verdiepingen zijn, zijn trappen. En waar trappen zijn, zijn gebruikers die 

zich comfortabel en veilig naar boven of beneden willen bewegen. Trappen zijn 

beeldbepalende elementen in woningen en bedrijfspanden. Gaat uw voorkeur 

naar een standaarduitstraling met stalen of houten spijlen plus een traditionele 

leuning? Dan kunnen wij niets voor u betekenen. Of kiest u voor functioneel, 

esthetisch, transparant én veilig tegelijk? Ga dan naar bij OnLevel. Wij ontwerpen, 

produceren, leveren en monteren maatwerk designoplossingen in trapbalustrades 

in elke denkbare woon- of werkomgeving. De transparantie van glas creëert  

een ruimtelijk effect, het KOMO-keurmerk garandeert een veiligheidsniveau dat 

hoger is dan standaardoplossingen. Anders gezegd, OnLevel zorgt voor de  

overtreffende trap.

KANTOOR   |   UTRECHT

AOC SCHOOL   |   TWELLO
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Terras- en Tuinafscheiding

Terras- en Tuinafscheiding
Gedurende de afgelopen decennia is in ons land 

een heuse wooncultuur tot ontwikkeling gekomen. 

Na een drukke werkdag of -week hebben we 

behoefte aan ontspanning en zoeken we elkaar 

graag op. We doen dat niet alleen binnenshuis, 

maar graag ook buiten, op het terras of in de 

tuin. We zitten zogezegd liever tussen dan  

achter de geraniums. En hoewel de wind in ons 

land ons grote energievoordelen kan bezorgen, 

kan deze ook een aardige spelbreker zijn als u 

lekker op uw terras of in de tuin wilt zitten.  

OnLevel vervaardigt innovatieve en veilige  

glasbalustrades waarmee u van buiten binnen 

maakt, het hele jaar door.

WELLNESS   |   BUSLOO

TERRAS   |   MARIAGER (DENEMARKEN)

WOON- EN SERVICECENTRUM PRIENSENIJE   |   RUINEN 
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Publieksfunctie
Publieksfunctie 
Het Bouwbesluit stelt eisen aan de weerstand van glazen balustrades. Deze eisen  

verschillen naargelang de gebruiksfunctie van een gebouw of object. Zo gelden  

begrijpelijkerwijs strenge eisen voor glasbalustrades in ruimten met een publieksfunctie 

zoals een station, een sportcomplex of een museum. De toepassing van glasbalustrades 

in deze ruimten biedt grote voordelen. Naast de fraaie esthetische uitstraling is een 

glazen oplossing slanker dan een stalen constructie en zeer onderhoudsvriendelijk,  

terwijl de investering gelijkwaardig is met andere oplossingen. De transparantie van  

glas bezorgt de bezoekers bovendien een gevoel van veiligheid en ruimtelijkheid.  

De adviseurs van OnLevel kunnen u alles vertellen over oplossingen in glasbalustrades.

STVV VOETBALSTADION  |  SINT TRUIDEN

FRIES MUSEUM   |   LEEUWARDEN

STATION   |   ANTWERPEN-BERCHEM
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Woonfunctie

WOONHUIS   |   AKKRUM

Woonfunctie 
Moderne, eigentijdse woonappartementen zijn steeds vaker voorzien van mooie  

balkons of loggia’s. Ze verruimen de woonbeleving en stellen de bewoners in staat 

thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, van de buitenlucht, het zonnetje of het uit-

zicht te genieten. De toepassing van glas zorgt daarbij niet alleen voor een weidse blik 

naar buiten, maar beschermt ook tegen de elementen. Zo kunt u zelfs bij windkracht 8 

nog rustig op uw balkon gaan zitten! OnLevel ontwerpt en levert hoogwaardige  

glasbalustrades in alle soorten en maten voor consumentenwoningen. Mooie, veilige, 

duurzame en onderscheidende oplossingen. Verrassend, anders. En altijd stijlvol.

WOONHUIS   |   GRONINGEN

APPARTEMENTENCOMPLEX “MEMBERGKUPPE”   |   STUTTGART
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Proved perfection
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Hoogwaardige detaillering 

en transparantie 

zorgen voor exclusiviteit, 

licht en comfort


