OPENINGSMOGELIJKHEDEN

VARIANTEN
ı Boven hangend schuif- draaisysteem
ı Naar wens binnen- of buitendraaiend
ı en links of rechts verschuifbaar.
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MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING

PROFIELTECHNIEK
ı 31 mm dikte
ı Volglas, schuif- draaisysteem
ı Lineair gelagerd, vertikaal zonder profi el
ı Slagregendicht – continu ventilerend en
ı geluidswerend systeem
HANG- EN SLUITWERK
ı Geen opliggende loop- en geleiderails
ı Verdekt liggend sluitwerk met één hand te bedienen
ı Geïntegreerde 2 puntssluiting
ı Eenvoudige bediening door middel van een staalkabeltje
ı Vele opstellingen mogelijk doordat de loopwielen door
ı hoeken van 90 tot 180 graden verschuifbaar zijn
ı Geen parkeerunit noodzakelijk

VERTIKALE DOORSNEDE

GLAS
ı Standaard gehard glas (ESG)
ı Glasdiktes van 8, 10, 12, en 15 mm
OPPERVLAKTEBEHANDELING
ı Gemoffeld in RAL kleur
ı Geanodiseerd volgens EURAS
MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL
ı 800 x 2750 mm
ı Vleugelgewicht maximaal 65 kg
ı Speciale afmetingen op aanvraag
ı De totale breedte van het systeem
ı is onbegrensd
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LICHTE BEDIENING

HOOGTE INSTELBAAR

Het tweevoudig kogelgelagerd horizontale loopwerk
met een draaglast tot 65 KG garandeert extreem licht
glijdende elementen.

Na inbouw montageprofiel in hoogte instelbaar met
bouwtoleranties tot 35 mm.

VLOERRAIL

VENTILATIE

Verzonken vloerrail voor obstakelvrij gebruik.

Ventilatie in twee posities instelbaar voor een gecontroleerde lucht aan- en afvoer (optioneel).

TRANSPARANTIE

DRAAIKNOP

Geen verticale stijlen tussen de ramen dus volledig
transparant.

Element met draaiknop voor de bediening van binnen
en buiten (optioneel).

GLASSTERKTE

DEURKLINK

Standaard gehard glas (ESG) van 8 tot 15 mm dikte.
Extra zekerheid voor toepassing bij hoge gebouwen.

Afsluitbare deurkruk in RVS (optioneel).

