VG 17 – Vrij uitzicht op de natuur
Met het ranke design en de moderne transparantie haalt u de natuur in
uw woonruimte. Licht en groen creëren een nieuw levensgevoel.

Staan ter beschikking:
n alle RAL-kleuren

De meest eenvoudig mogelijke en gemakkelijke bediening laat de VG 17
op mooie dagen in een hoek verdwijnen en openen een vrije toegang
tot uw tuin.

n diverse openingsvarianten

Openingsvarianten maken van de VG 17 een allrounder
De meest uiteenlopende openingsvarianten en vleugelaantallen met
afmetingen tot maximaal 1,5 m breedte en 2,6 m hoogte maken van
de VG 17 de ideale allrounder. Als balkonbeglazing, scheidingselement
of bij terrassen – de installatie is altijd harmonisch te integreren.

Gelieve ook de keerzijde in acht te nemen 

n inbouw van maximaal 12 vleugels
n uiteenlopende greep- en
afsluitvarianten

Flexibiliteit voldoet aan de meest
uiteenlopende inbouwwensen
Naast de 14 Sunparadise “Qualicoat” standaardkleuren kan de VG 17 ook in alle RAL-kleuren
geleverd en optimaal op de omgeving afgestemd
worden.
De VG 17 biedt de mogelijkheid van een compleet
glazen hoek. Daardoor wordt de transparantie
extra verhoogd, wat het interieur opfleurt en het
totaalbeeld lichter en opener doet lijken.
Er kan een keuze uit verschillende greep- en
afsluitvarianten gemaakt worden.
Hoge waarde door verborgen
montagebevestiging
Zowel bij het wandprofiel als bij de vloerrail
is de schroefverbinding met de onderbouw
verborgen. Dit verhindert beschadigingen bij
de montage en verhoogt gelijktijdig de optische
waarde van de compleet glazen schuifwand.

Vloerrail
De smalle vloerrail garandeert een efficiënte
afwatering en snelle montage. Bovendien
worden zowel bevestiging als afwatering door
de veelvuldig beproefde looprail verborgen.
De vloerrail kan zonder afstelling of positionering
gemakkelijk ingedraaid worden en is daardoor
efficiënt gemonteerd.

Looprail
Door de kleurloze anodisering is de looprail
eenvoudig te reinigen en garandeert de
looprail een lange levensduur. Bovendien kan
de looprail als scheidingselement zonder
vloerrail direct op de vloer bevestigd worden.
Wielen
De in hoogte verstelbare wielen maken een
instelling van de glazen vleugel aan de wandhelling
mogelijk. Daarmee wordt een qua vorm mooie
afsluiting van glas met wandprofiel gegarandeerd.

Wandprofiel
Het wandprofiel is door haar geometrie snel en
nauwkeurig gemonteerd. De bevestiging wordt
door een zonder gereedschap te monteren
cliplijst afgedekt.

Bijkomende informatie vindt u in bijlage
of met een klik op

