
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten                                                   

tot aan automatische schuivende glazen deuren 

toe. Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

Glass Inside Glaswand

Glazen scheidingswanden geven een kantoor-
omgeving licht en ruimte. De volglazen wan-
den worden uitgevoerd in veiligheidsglas; ge-
hard of gelaagd, afhankelijk van de gewenste 
toepassing. Volglazen wanden kunnen worden 
voorzien van verschillende deurtypen. 

Om een maximale geluidsisolatie te behalen is 
de toepassing van een aluminium kozijn in de 
wand sterk aan te bevelen. De vaste panelen 
kunnen gehard of gelaagd zijn, met speciale 
geluidswerende folie. De glazen deur, al dan 
niet van gelaagd glas, wordt dan voorzien van 
een valdorpel om de deuropening helemaal 
af te sluiten. 

Naast aanslagdeuren kunnen ook pendeldeu-
ren of schuifdeuren worden toegepast. Het 
voordeel van pendel- of schuifdeuren is dat de 
wand geen onderbreking heeft in de vorm van 
een kozijn, maar alleen glas laat zien. Hierdoor 
is maximale transparantie haalbaar. Uiteraard 
dienen speciale voorzieningen in het plafond 
de toepassing mogelijk te maken.   

GLASWAND

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Gebogen glaswand

Glaswand



4K Glaskozijn

Het ranke profiel met zijn gebruiksvriendelijke 
montagetechniek maken het een bijzonder fraai 
kozijn. Doordat een breed scala scharnieren en 
sloten toepasbaar zijn kan iedereen er zijn per-
soonlijke draai aan geven. De glasdeur is na ko-
zijnmontage eenvoudig te plaatsen en evt bij te 
stellen middels de speciaal ontwikkelde hamer-
kopmoeren. Aangezien de eventueel toegepaste 
vaste boven- en zijlichten gerubberd worden is 
een veel snellere plaatsing mogelijk en kan di-
rect de deur afgehangen worden zonder te hoe-
ven wachten op het uitharden van een kitnaad

Systeem informatie
• Oppervlaktes: EV1; RAL kleur; glans verchroomd
• Glasdikte: 10 - 12,76 mm
• Maximaal deurgewicht: scharnier afhankelijk
• Maximaal kozijnbreedte: 1000 mm
• Maximaal kozijnhoogte: 3000 mm
• Pendeldeuren of aanslagdeuren

gebogen wand

Glass Inside heeft ruime ervaring in het plaatsen 
van gebogen glaswanden. De glazen wanden 
worden “recht” aangeleverd. Door slim gebruik te 
maken van de natuurlijke eigenschappen van 
glas kan er tot een bepaalde radius gebogen 
worden. De speciale profielen waarin het glas ge-
plaatst wordt zorgen voor het behoud van de ge-
bogen lijn. Hierdoor ontstaan weer zoveel nieuwe 
mogelijkheden met glas! 

Vragen over dit product? Neem gerust vrijblij-
vend contact op met onze glas specialisten. Zij 
adviseren u graag over de mogelijkheden in uw 
situatie. 

www.glassinside.nl

4K GLASKOZIJN 
GEBOGEN WAND

GLASWAND



Volglazen gwand

Het grootste voordeel van een volglazen 
wand is dat er geen belemmering van een 
profiel is waardoor er een volledig transpa-
rant geheel ontstaat. Bovendien kan zonder 
profiel naast een pendeldeur, ook gekozen 
worden voor een schuifdeur in de wand. 
Hierdoor kan nog beter gebruik gemaakt 
worden van de beschikbare ruimte direct 
naast de glazen wand. Een nadeel zou kun-
nen zijn dat er minder geluidsisolerende wer-
king is bij deze glaswanden. Maar ook dit 
kan met een aantal aanpassingen redelijk 
beperkt worden. 

Volglazen wanden bieden u de mogelijk-
heid om uw creativiteit de vrije loop te laten. 
De wand kan met print worden uitgevoerd of 
bijvoorbeeld in combinatie met een ander 
materiaal als hout. Een ruimte wordt op effici-
ente wijze gescheiden, maar de ruimtelijk-
heid blijft behouden. 

Er is  ook nog een techniek die toegepast 
kan worden waardoor er zelfs een bijna 
naadloos geheel ontstaat.  Door een trans-
parante strip tussen het glas te plaatsen wat 
we met speciale glaszuigers naar elkaar toe 
trekken ontstaat een strakke verbinding zon-
der kit. Ook een zogenaamde + verbinding 
kan als alternatief tussen het glas geplaatst 
worden.  

Zoekt u een oplossing voor uw situatie? Onze 
glas adviseurs komen ook graag vrijblijvend 
bij u langs om advies te geven. 

Systeem informatie
• Oppervlaktes: Transparant, ets of met print
• Glasdikte: 10 - 12 mm
• Maximaal deurgewicht: scharnier afhankelijk
• Maximaal deurhoogte: 3000 mm

www.glassinside.nl

 VOLGLAZEN 
WAND

GLASWAND



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015

http://www.glassinside.nl/nl/producten_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/productenwerken
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_werken
http://www.glassinside.nl/nl/showrooms
http://www.glassinside.nl/nl/contact

