
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

Glazen schuif en vouw wanden.

Glass Inside beschikt over een uitgebreid program-

ma aan glazen schuif- en vouwwanden. Voor zowel 

binnenwanden als in buitengevels.  Met behulp van 

glazen wanden kunnen ruimtes vrijwel volledig wor-

den geopend en naar wens geheel of gedeeltelijk 

worden afgesloten. De glazen wanden onderschei-

den zich van elkaar door óf geschakeld te vouwen 

óf te schuiven. 

 

Glazen vouwwanden zijn leverbaar in enkel en in 

isolatieglas in een geïsoleerd profiel of ongeïsoleerd. 

De aluminium profielen zijn verkrijgbaar in verschil-

lende profielbreedten. Ook houten en een combina-

ties van hout en aluminium profielen behoort tot de 

keuze mogelijkheden. De horizontale schuifwanden 

waarbij panelen worden geparkeerd in een par-

keerstation zijn over het algemeen niet water en 

wind dicht.

In deze documentatie vind u informatie over de Sun-

flex HSW40 en de SF55. Deze twee systemen voldoen 

aan veel eisen en zijn erg vriendelijk in gebruik. Na-

tuurlijk behoren ook andere systemen tot ons assor-

timent, zoals de SF20 en SF25 (balkonbeglazing). U 

bent van harte welkom voor een vrijblijvend advies 

gesprek over uw wensen in een van onze show-

rooms. 

SCHUIFWANDEN
VOUWWANDEN
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Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Schuifwanden

Vouwwanden



Systeem informatie

Profielsysteem
• Volglas horizontale schuifwanden
• Hangende constructie van afzonderlijk verschuifbare panelen
• Zowel naar binnen, naar buiten als naar het midden te openen
• Zowel naar één als naar twee zijden te openen
• Hoogteverschillen kunnen ook na de montage worden         
  gecorrigeerd

Beslagtechniek
• Alle beslagelementen zijn netjes weggewerkt in de profielen
• Onderhoudsarm, roestbestendig beslag dat 
  bedieningsfouten uitsluit
• De elementen kunnen aan de onderzijde worden vergrendeld
• Geschikt voor inbouw van een geïntegreerd deurpaneel met    
  meervoudige vergrendeling via een drukknop, slot en       
  sluitcilinder

Loopmechanisme
• Elk element hangt aan 2 loopmechanismen in een aluminium  
  bovenrail
• Stille, slijtvaste, hitte- en kou bestendige loopwielen
• De loopmechanismen zijn traploos tussen 90° en 180°     
  verstelbaar

Afdichting en ventilatie
• De verticale spleet tussen de panelen bedraagt circa 3 mm
• Flexibele spleetafdichtingen sluiten de spleet af
• Aan de horizontale boven- en onderkant worden aan de     
  binnen- en buitenkant borstelafdichtingen gebruikt
• De borstelafdichtingen onder en boven zijn bevestigd aan de  
  paneelframes en niet aan de rails

Beglazing
• 8, 10 of 12 mm dik, enkelvoudig veiligheidsglas (ESG)
• Het schroefsysteem voor de glasmontage is weggewerkt in de  
  bovenste en onderste paneelprofielen. Dat maakt achteraf     
  wisselen van de beglazing mogelijk
• Achteraf uitwisselen van panelen is mogelijk
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SCHUIFWANDEN
HSW40

GLAZEN WANDEN

• 

Dit transparante volglassysteem zonder verticale stij-

len aan de paneelranden bestaat uit individuele, 

niet aan elkaar verbonden schuifpanelen. Dat 

maakt dit systeem zeer gemakkelijk te bedienen en 

onderhoudsarm.



Systeem informatie

Profielsysteem
• Glazen vouwwand van geïsoleerde aluminium profielen
• Staande constructie
• De inbouwdiepte van de profielen bedraagt 55 mm 
• Naar keuze met verzonken of niet-verzonken onderrails
• De verzonken onderrails zijn geschikt voor gebruik in    
„drempelvrije woningen“ conform DIN 18 025
• Zowel naar binnen als naar buiten te openen
• Zowel naar één als naar twee zijden te openen
• De boven- en onderrails zijn vlak weg te werken
• Compensatie mogelijk van hoogteverschillen en 
  uitzettingseffecten

Tests
• Uw tot 1,5 W/m2K (met glas Ug = 0,7 W/m2K)
• Luchtdoorlatendheid klasse 4 conform EN 12207
• Waterdichtheid klasse E900 conform EN 12208 (Typ A)
• Waterdichtheid klasse 9A conform EN 12208 (Typ I)
• Windbestendigheid klasse B4 conform EN 12210 (Typ A)
• Windbestendigheid klasse A4 conform EN 12210 (Typ I)
• De geluiddemping Rw bedraagt 36 dB conform DIN EN       
  ISO 140-3
• Inbraakwerendheidsklasse 2 (WK2)

Beslagtechniek
• Alle beslagelementen zijn netjes weggewerkt in de profielen
• Onderhoudsarm, roestbestendig beslag dat bedieningsfouten  
  uitsluit
• Paneelvergrendeling in de onder- en bovenrails en/of m.b.v.  
• Paddenstoelknopvergrendelingen die in het kozijn of in het     
  aangrenzende paneel grijpen
• Inbraakwerende handgreep met automatische blokkering om  
  de panelen te vergrendelen en ontgrendelen
• Naar keuze met verschillende soorten sloten
• De hengsels zijn beveiligd tegen het uittikken van de     
  scharnierpennen (inbraakbeveiliging)
• Een geopend deurpaneel kan aan het aangrenzende paneel  
  worden vastgeklikt

Loopmechanisme
• Eenvoudig af te stellen dankzij het in hoogte verstelbare     
  loopwagensysteem
• De loopmechanismen liggen boven het afwateringsniveau
• Stille, slijtvaste, hitte- en koubestendige loopwielen

Afdichting en ventilatie
• De waterdichtheid en windbestendigheid zijn gegarandeerd                    
  door dubbele EPDM-afdichtingen

Beglazing
• Glasdiktes van 8 tot 36 mm zijn mogelijk
• Het achteraf wisselen van de beglazing blijft altijd 
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VOUWWANDEN
SF55

GLAZEN WANDEN Ondanks zijn compacte inbouwdiepte beschikt het 

aluminium vouwsysteem SF 55 over zeer goede 

isolerende eigenschappen en is daarom bijzonder 

geschikt voor de afsluiting van verwarmde woonruimtes.



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
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