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Inspirasi Desain Railing Tangga Kaca untuk 

Hunianmu 

Diantara banyaknya pilihan material untuk railing tangga, material kaca sering dipilih 

oleh pemilik hunian karena memiliki banyak kelebihan, terutama dari segi penampilan 

yang lebih estetik, jernih, dan minimalis. Selain itu, railing tangga kaca juga memberikan 

kesan elegan dan mewah. 

Untuk masalah jangka waktu pemakaian, saat ini railing tangga kaca jangan diragukan 

lagi karena proses produksi material kaca untuk railing tangga sudah menggunakan 

teknologi canggih yang membuatnya lebih tahan lama dan tidak kalah jika dibandingkan 

dengan bahan solid lainnya.  Nah, bagi kamu yang sedang mempertimbangkan instalasi 

railing tangga kaca di rumah, yuk  intip enam model desain railing tangga kaca pilihan 

Kania berikut ini! 

Railing Tangga Kaca Estetik dan Profesional 
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Berpadu dengan material stainless steel hitam pada bagian samping tangga, railing 

tangga kaca ini terlihat tegas dan artistik profesional. Tambahan material kayu pada anak 

tangga dan bingkai railing tangga kaca ini membuat hunian terkesan lebih estetik. 

Bagian dinding tangganya menggunakan konsep interior industrial dengan warna abu-abu 

yang mewah sehingga pilihan railing tangga kaca sangat tepat untuk menonjolkan ciri 

dan konsep rumah industrial ini. Suasana rumah menjadi lebih nyaman dan leluasa berkat 

instalasi yang smart ini. 

Kombinasi Teralis & Railing Tangga Kaca 
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Pemasangan railing tangga kaca juga sangat efektif untuk ruang hunian yang berukuran 

sedang atau mungil. Untuk inspirasi yang satu ini, terlihat adanya kombinasi teralis pada 

bagian railing tangga kaca yang sangat klop dengan aransemen rumah secara 

keseluruhan. 

Dengan gaya open shelving atau rak terbuka pada bagian dapur, rumah terlihat lebih luas 

dan terhubung dengan baik. Pastinya, paduan teralis dengan railing tangga kaca ini bikin 

interior rumahmu semakin menarik dan berbeda daripada yang lainnya. 

Sisi Dekoratif Railing Tangga Kaca 

 

dwell.com 

Bagi kamu yang ingin menggunakan railing tangga kaca dengan keamanan yang tetap 

terjaga, coba tiru inspirasi yang satu ini. Railing tangga kaca hadir pada bagian dalam 

tangga dekat dinding, sedangkan railing tangga bagian luarnya menggunakan material 

kayu. 

Perpaduan railing tangga kaca dengan model tangga kayu ini memberikan unsur 

dekoratif yang unik. Tambahkan juga sepotong kaca bening yang membatasi antar lantai 

sehingga menghadirkan keseimbangan antara transisi tangga yang satu dengan yang 

lainnya. 

Gaya Transparan dengan Fitur Storage 
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Salah satu keunggulan railing tangga kaca yang tidak terbantahkan adalah transparansi 

yang mampu menonjolkan desain interior jadi terlihat lebih estetik. Dengan desain yang 

tepat, railing tangga kaca yang transparan ini bisa memberikan ilusi yang luas dan tidak 

sumpek di dalam rumahmu. Tak hanya itu saja, kamu juga bisa menambahkan storage di 

bawah tangga seperti pada hunian satu ini. Pastikan kamu memilih jenis kaca transparan 

yang tepat, ya! 
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