TRANSPARANTE
GLAZEN WANDEN
Voor puur woonplezier buiten

Grenzeloze vrijheid
Geniet uw kostbare tijd tegen weer en
wind beschermd op uw terras of balkon.
Volledig glazen elementen van
Sunparadise betekenen puur
woonplezier en maximaal comfort.
Of u nu kiest voor een balkon- of
terrasbeglazing, u krijgt een op maat
gemaakte oplossing die perfect op uw
behoeften is afgestemd.
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Voordelen van volledig glazen elementen
U bent tegen weer en wind beschermd, verbetert uw woonkwaliteit en
verhoogt de waarde van uw huis. Met een volledig glazen element profiteert u
van nog meer voordelen:

Lichtgewicht en toch robuust
en met een lange levensduur
dankzij hoogwaardige
materialen

Dankzij passieve zonneenergie bespaart u
energiekosten.

Weersonafhankelijk gebruik
van uw tuin.

Vrij uitzicht naar buiten
dankzij ontwerp zonder
kozijnen.

Glazen schuifwand

GSW 17

Dankzij de «meenemerfunctie» is de hele wand heel
gemakkelijk en snel te bedienen.
De glazen oversteek tussen de vleugels beschermt tegen
regen en reduceert lawaai van buiten.
De GSW 17 is ideaal te combineren met het schuifbare
beschaduwingssysteem ShadingPanel 17.
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Uitbreiding van het
terrasdak
Het gebruik van volledig glazen elementen verlengt de
gebruiksduur van het overdekte terras tot 300 dagen per jaar en
beschermt u tegen weer en wind, terwijl u het zicht optimaal blijft.

Glazen schuif- & stapelwand

GSS 17

Het hele vensterfront wordt tot een klein ruimtebesparend
pakket gestapeld.
Dankzij hoekoplossingen is een volledig vrije doorgang naar
buiten mogelijk.
Elke vleugel kan apart verschoven worden, zodat u goed
kunt reageren op eventuele tocht.
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Glazen schuifwand

GSW 17

Het openen en sluiten van de glazen elementen werkt
moeiteloos en snel.
Het balkonoppervlak kan dankzij de achter elkaar langs
geschoven elementen volledig benut worden.
Naar wens en behoefte naar links en / of rechts schuifbaar.
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Volledig glazen
balkonbeglazing
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De moderne, tijdloze balkonbeglazing verbetert het wooncomfort,
vermindert de geluidsbelasting en maakt met zijn mooie design elk
huis mooier.

Glazen schuif- & stapelwand

GSS 17

Het hele vensterfront wordt tot een klein ruimtebesparend
pakket gestapeld.
De hoofdvleugel kan als een venster geopend worden en
zorgt zo voor optimale ventilatie.
Met de naar binnen openende vleugels is de GSS 17 vooral
op balkons gemakkelijk schoon te maken.

Restaurants en
hotels
Bent u restauranteigenaar en wilt u uw gasten langer op uw terras
kunnen bedienen? Volledig glazen elementen zorgen voor een
gevoel van vrijheid, van het voorjaar tot aan de herfst, bij weer en
wind.

Vergroot het bruikbare oppervlak voor de gasten.
Maakt meer omzet mogelijk.
Vermindert lawaai van buiten en afhankelijkheid van het weer.
Vermindert energiekosten dankzij passieve zonne-energie.
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Scheiding van vertrekken
binnen
Niet alleen buiten maken volledig glazen wanden een goede indruk.
In gebouwen zijn ze prima geschikt als elegante scheidingswand.

Meer licht en lucht in alle vertrekken.
De wanden zijn gemakkelijk te openen en sluiten.
Uitvoering met gematteerd glas voor meer privacy.
Schuifvleugels en vleugelpakket zijn gemakkelijk op te bergen.
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Sunparadise-producten met elkaar vergeleken
Schuifwand

Schuif- & stapelwand

Uitvoeringen

GSW 17

GSS 17

Type

Parallel schuiven

Schuiven en stapelen

Naar binnen openend

–

✓

Naar buiten openend

–

✓

Achter wand

✓

(✓)

Hoekinstallaties

70° tot 180°

90° tot 270°

Onderrail

GSW 17

GSS 17

Aantal banen

1 tot 6

1-baans

In vloer geïntegreerde inbouw

✓

✓

Tweedelige onderrail

✓

–

Vleugel

GSW 17

GSS 17

Aantal

1 tot 12

2 tot 23

Hoogte

tot 2,7 m

tot 2,7 m

Breedte

tot 1,6 m

tot 0,9 m

max. vleugelgewicht

85 kg

65 kg

Slot

GSW 17

GSS 17

Grepen

6 greepvarianten (optioneel)

2 greepvarianten (optioneel)

Slotkast

optioneel

optioneel

Opties

GSW 17

GSS 17

28 standaardkleuren

✓

✓

Onzichtbare schroefverbinding

✓

✓

Gematteerd glas

optioneel

optioneel

Doorlopend glazen front

–

✓

Beschaduwingssysteem
(ShadingPanel 17)

✓

–

Individuelle openingsvarianten
Schuifwand
Type eenzijdig

Type midden

Type hoek

Schuifwand (GSW 17)
Optioneel beschaduwingssysteem (ShadingPanel 17)

Schuif- & stapelwand
Type eenzijdig

Type midden

Type hoek
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Perfect gecombineerd met een terrasdak
CUBO

HAWAII 40

PURE

PRIME

Maak gebruik van ons brede Sunparadise-gamma en onze
gebruikelijk competent advies. Meer informatie vindt u op

sunparadise.com
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