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QUALITÄTSMANAGEMENT
UMWELTMANAGEMENT

geprüft & zertifiziert

Varianten

ı Onderrollende vouwwand

ı Naar binnen openend, naar wens  

ı naar links of rechts vouwend

Profieltechniek

ı 80 mm dikte

ı Slank geprofileerde glasinklemming

ı Goede wind- en waterdichtheid  

ı door drie dubbele afdichting

ı Hoge inbraakwerendheid door geïntegreerde SL-Comfort  

ı meerpuntssluiting, krukbediend met profielcilinder

ı Middels speciaal beslag is ook buitenbediening mogelijk

ı Verzonken, vlakke vloerrail zonder aanslag 

ı voor opstakelvrij wonen verkrijgbaar

raaM- / DeUrSYSteeM

ı Te combineren met het raamsysteem SL 80/81  

ı modul-, vast en draai-kiep elementen

hang- en SlUitwerk

ı Geen opgebouwde loop- en geleiderails

ı Vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen

ı Geïntegreerd hang- en sluitwerk

glaS

ı Standaard HR isolatieglas met overlappende buitenruit

ı Drie dubbele beglazing mogelijk

ı Glasdiktes van 30 tot 38 mm

ı Ug = 0,7 W/m2K (k = 0,6)  met 1 x 6 mm thermisch  

ı gehard glas aan de buitenkant, spouw 12 mm,  

ı 1 x 4 mm blank floatglas in het midden, spouw 12,  

ı 1 x 4 mm blank floatglas aan de binnenkant.

iSolatiewaarDe

ı Uw = 1,2 W/m2K

oPPerVlaktebehanDeling

ı Gemoffeld in RAL kleur

ı Geanodiseerd volgens EURAS

MaxiMale afMeting Per VoUwDeel

ı 1000 x 2500 mm

ı Flügelgewicht bis 100 kg

ı Maximale breedte van het systeem is onbegrensd

ı Speciale afmetingen op aanvraag

Glas in Bewegung
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Gelaagd glas overlapt de slanke aluminium profielen. 

Dit zorgt voor een zeer hoge esthetische kwaliteit en 

een elegant design.

DeSign

Na montage kan het systeem met een schroeven-

draaier in de breedte gesteld worden. Het systeem 

is tot 8 mm in hoogte verstelbaar voor het opvangen 

van bouwtoleranties. 

breeDte en hoogte inStelbaar

Geïntegreerd hang- en sluitwerk en corosievast RVS 

beslag zorgen voor veiligheid, een slank lijnenspel en 

in geopende toestand voor een smal pakket vouw-

deuren.

hang- en SlUitwerk

De verzonken vloerrail zonder aanslag verzekerd bar-

rièrevrij wonen - voor grote dorpelloze openingen in 

een ruimte.

barrièreVrijheiD

Duurzaam RVS loopwerk en rails garanderen een 

soepel lopende vouwwand.

beDiening

De in het systeem geïntegreerde deurdrukker met  

SL-comfortsluiting garandeert een hoge inbraakwe-

rendheid.

coMfort

Espagnoletslot met 24 mm slag vergrendelt de deur 

boven en onder in het kozijn, stormvast en inbraak-

werend.

Stabiliteit

Stabiele, meerkamerige isolatoren en met dubbel of 

drie dubbel glas geven de optimale isolatie conform 

de nieuwste EPN.

iSolatie


