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BALKONGLAS
Specialist op het gebied van glas in elk interieur

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
Tuinhuis

Schuif- en vouwwanden zijn bij uitstek geschikt voor
het verbinden van binnen en buiten. Of beter
gezegd: buiten en binnen. Een balkon, wintertuin,
veranda en afsluitbaar terras geven u meer
leefruimte. Jammer genoeg blijft het gebruik ervan
vaak beperkt tot de warme zomerdagen, terwijl
herfst, lente of een warmte winterdag qua zonnewarmte en kleur zo veel te bieden hebben.
Verleng het zomerseizoen met Balkonschuifwanden.
De principes zijn vergelijkbaar met ‘standaard’
schuif- en vouwwanden; de uitvoering van het
(profiel) systeem is echter wind- en weersbestendig.
Een relatief eenvoudige manier om de kwaliteit van
uw woning op een fraaie manier te verhogen. Bij
volglazen uitvoering zorgen de open voegen tussen
de panelen voor een optimale luchtcirculatie zodat
de luchtvochtigheid optimaal blijft en condensatie
wordt voorkomen.

Balkonglas

BALKONGLAS

SF20
•

Met dit volglas-schuifsysteem kunt u de afzonderlijke
schuifpanelen horizontaal in één of twee richtingen
parallel aan elkaar verschuiven. Bij het openen en
sluiten van het eerste schuifpaneel, opent en sluit de
ingebouwde meenemer ook automatisch de overige
schuifpanelen. En dankzij de staande constructie zijn
brede openingen te realiseren zonder extra verstevigingen aan de bovenkant.
De loopwagens van de licht lopende schuifpanelen
zijn aan de onderkant voorzien van kogellagers. De
bovenrail kan tot 20 mm aan hoogteverschil compenseren en de loopwielen zijn tot 5 mm in hoogte
verstelbaar, zodat dit schuifsysteem kleine verzakkingen van de dakrand of van een latei zonder enig probleem kan compenseren en het systeem als geheel
snel kan worden gemonteerd. Systeeminformatie Varianten: Staand schuifsysteem Schuift naar links en/of
rechts open.

Systeem informatie
• Profieltechniek: 15 mm paneel-inbouwdiepte
• Volglas-schuifsysteem
• Beslagtechniek: Met 2-, 3- of 4-sporige rails onder en 		
boven.
• Eenvoudig in het gebruik dankzij de automatische 		
meenemerfunctie voor de schuifpanelen.
• De onderrail met anti-sliplaag kan worden verzonken om
een drempelvrije doorgang te creëren.
• De schuifpanelen zijn zowel aan de binnen- als
buitenkant te vergrendelen, en af te sluiten (optie).
• Vrije afwatering en eenvoudig te reinigen door optimale
inkorting van de loopvlakken.
• Beglazing: Voorzien van enkelvoudig veiligheidsglas 		

(ESG). Met een glasdikte van 8 of 10 mm
• Oppervlak: RAL-poedercoating Eloxal conform EURAS De

glaslatten van de panelen zijn in dezelfde kleur 		
uitgevoerd als het profiel.

www.glassinside.nl

BALKONGLAS

SF25
Dankzij deze mobiele wind- en weersbestendige beglazing kunt u uw buitenruimtes veel langer gebruiken dan dat de zomer duurt. Zo verhoogt u op een
fraaie manier de kwaliteit van uw woning. Dat kan
zowel op het balkon van een flatgebouw,als aanvulling van de gevelstructuur, als via kamerhoge elementen om het terras te integreren in de leefruimte.
Het systeem is naar wens verkrijgbaar met vrije glasranden SF25 of met geraamde panelen SF30. Bij de
volglazen uitvoering zorgen de open voegen tussen
de panelen voor een optimale luchtcirculatie, zodat
de luchtvochtigheid wordt afgevoerd. Bij de geraamde uitvoering zorgt een draai-kantelpaneel voor de
ventilatie, terwijl de ruimte toch afgesloten blijft.

Systeem informatie
• Hangend schuifsysteem Schuift naar links en/of rechts
open
• Profieltechniek: Volglas-schuifsysteem
• Beslagtechniek: De onderrail met anti-sliplaag kan 		
worden verzonkenom een drempelvrije doorgang te 		
creëren
• De schuifpanelen zijn zowel aan de binnen- als 		
buitenkant te vergrendelen en af te sluiten (optie)
• Vrije afwatering en eenvoudig te reinigen
door optimale inkorting van de loopvlakken
• Beglazing: Voorzien van enkelvoudig veiligheidsglas 		
(ESG). Met een glasdikte van 6, 8 of 10 mm
• Oppervlak: RAL-poedercoating NCS-poedercoating 		
Eloxal conform EURAS De glaslatten van de panelen zijn
in dezelfde kleuruitgevoerd als het profiel
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WIE ZIJN WIJ
Glass Inside is specialist op het gebied van
glas in het interieur.

Kijk hier voor een

VESTIGING
bij u in de buurt.

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.

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

