GLAS
SCHUIFWAND
VG17
Maximale transparantie – optimaal bedienbaar

SUNPARADISE

Elementsysteme

MAXIMAL TRANSPARENT – OPTIMAL BEDIENBAR

Design in de Greep
Onze vier hoogwaardige greep varianten, voor de VG17, zijn een tijdloos Design met hoogwaardige Functionaliteit,
en optimale grip. De VG17 laat zich daarmee naar uw individuele wensen aanpassen. De greep hoogte kan altijd
aangepast worden naar uw wens.

Bediening vriendelijke
komgreep geoptimaliseerde
Geometrie en afgeronde
buitenkant.
Ø 65 mm.

Cilindrisch gevormd Edelstaal
Greep, eenvoudige bediening
ook bij grotere puien.

Edelstaal greep met geïntegreerde elastomeerbuffer
Verkrijgbaar in drie individuele
lengtes, geschikt voor alle
spoorvarianten.

Elegant gevormde knop
Licht goed in de hand, voor
eenvoudige bediening.

Elegante Slotkast
De exclusieve slotvariant past
in iedere in bouwsituatie.

Onderhoudsvriendelijke
uitvoering
In de standaard uitrusting laat
zich de eerst open gaande
deur met een aluminium hendel openen. Om te reinigen
ontgrendeld. U eenvoudig binnen het reinigingen slot met
een schroeven draaier. De
speciaal verdekte uithangzekering verhinderd het uithangen van de vleugel.

Tijdloos edel Glas
Licht tijdloos en modern. Met
modern bouwglas geeft de
VG17 binnen en buiten een
ruimtelijk gevoel.

Hoogwaardige materialen
Hoogwaardige toegepast.
Alle eindkapje zijn gelakt,
gemoffeld, met hoogwaardige
lakken.

Solide en tegelijk smal, Overtuigd het profiel arme Glas en
schuifwand VG17 dat binnen
en buiten naar u toekomt.

Een toegevoegde EV1 lak zorgt
ervoor dat loop sluit mechanismen een stille loop hebben van
uw glas schuifwand.

Voor in het midden openende
situaties, is er een variant met
een tegenkast. Optioneel kan
de meegeleverde knop ook
gewisseld worden door een
andere knop welke in de handel te verkrijgen is.
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Haalt u buiten naar binnen
Buiten en Binnen worden een met de VG17. Uw glaswanden geven u een grenzeloze blik
naar buiten. Door eenvoudige bediening laat u de VG17 in de hoek verdwijnen en geeft u
op zonnige vrij zicht naar uw tuin. Tijdloos en mooi design en hoogwaardige materialen
maken het tot een ideale samenstelling voor de Hawaii dak systemen.
Vergroot uw Terras
Met de transparante licht doorlatende VG17 vergroot u
uw woongenot. Geniet u met vrienden familie van de
hoge levenskwaliteit van het vroege voorjaar tot de late
avondzon. Onze profiel vrije Glas Schuifwand biedt u een
weerbescherming en vrije Panoramische blik tegelijk.
Een ideale oplossing voor individuele woonsituaties.

Uw Balkon op waarderen
Uw Balkon optimaal gebruiken? Met de VG17 kan u bij
ieder weertype ontspannen en tegelijkertijd optimaal
beschermd tegen lawaai en vuil. Zo kan u uw woonruimte
uitbreiden. Met onze VG17 Glas Schuifwand zeker een
waardevermeerdering.

Als bescherming tegen stof, wind en weer dient deze schuifwand vooral voor de beglazing van balkons en terrassen.

Maximale openingen; ook overhoeks.

Perfect op elkaar afgestemd en bijna onzichtbaar te integreren.
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Flexibele oplossingen voor individuele bouwwensen
Verschillende openingsvarianten en vleugelaantallen
mogelijk. Verschillende hoogtes van 1.5 meter tot 2.60
meter Breedtes tot wel 11.2 meter, maken de VG17 tot
een allrounder.

Eenvoudige montage spaart tijd en kosten
De VG17 wordt direct op de Cassette of de bodem gemonteerd. Eenvoudig en snel te plaatsen door verstelbare wielen en optioneel een instelbaar boven profiel.
De aan de zijkanten en in het onder profiel verdekte
schroefmogelijkheden voorkomen bij de montage beschadigingen en zorgen voor een optimale afwerking.

Onderprofiel
Het smalle onderprofiel laat zich snel monteren en zorgt voor een effectieve ontwatering. Beiden worden door een hoogwaardige looprail verdekt, die zich zonder na te
stellen positioneren laat en eenvoudig in te
draaien is. Dat is efficiënte montage.

Looprail
De kleurloze Eloxiering maakt dat uw
looprail lang mee gaat en weinig onderhoud behoeft. Als Binnen verdeling in uw
woning kan u de looprail direct op de
vloer schroeven en of inslijpen in de vloer.

Wandprofiel
Heel eenvoudig laat zich het wandprofiel
monteren. U kunt het geheel verdekt (zonder schroeven in zicht) door een afdeklijst,
monteren.

Opening varianten VG17

Maakt u gebruik van het complete Sunparadise assortiment.
Laat u voorlichten en ga naar.
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