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geprüft & zertifiziert

VARIANTEN

ı Bovenhangende vouwwand

ı Naar wens naar binnen, buiten of midden, 

ı links en/of rechts wegvouwbaar

PROFIELTECHNIEK

ı 45 mm dikte

ı smalle kozijn- en deurprofielen

ı (aanzichtsbreedte 117,5 mm)

ı stabiele profielen met massieve  

ı hoekverbinding (geperst)

ı verzonken vloerrail zonder aanslagprofiel 

ı voor barriérevrij wonen leverbaar

ı draai/kiep in vouwdeel is mogelijk

ı goede wind- en waterdichtheid door dubbele afdichting 

RAAM-/DEURSYSTEEM

ı bijpassende raamsystemen leverbaar: draai/kiep-,

ı kiep/schuif- en vaste ramen

HANG- EN SLUITWERK

ı geen opgebouwde geleiderails

ı geïntegreerd sluitwerk

ı vouwdeur is op ieder gewenst punt te vergrendelen

ı segmentering tot 22,5° per vouwdeel mogelijk

GLAS

ı standaard 5 mm enkeldik glas

ı glasdiktes van 5 tot 20 mm mogelijk

OPPERVLAKTEBEHANDELING

ı gemoffeld in RAL kleur

ı geanodiseerd volgens EURAS

MAXIMALE AFMETING PER VOUWDEEL

ı 1100 x 2200 mm

ı 700 x 2800 mm

ı vouwdeelgewicht tot 100 kg

ı speciale afmetingen op aanvraag

TESTRESULTATEN 

ı winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 12 207

ı waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12 208

ı windbestendigheid klasse B4 conform DIN 12 210

VOUWWAND
SL 45

Glas in Bewegung

MOGELIJKHEDEN VLOERAANSLUITING
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Slanke raam- en vleugelprofielen bieden een hoog 

glasaandeel en maximale stabiliteit.

TRANSPARANTIE

Een verzonken vloerrail zonder aanslag zorgt voor bar-

rièrevrij wonen - voor grote ruimtes zonder drempels.

TOEGANKELIJKHEID

De geïntegreerde SL-comfortsluiting met krukbedie-

ning, dag- en nachtslot met profielcilinder en espagno-

let sluiting garanderen een hoge inbraakwerendheid.

VEILIGHEID

Een loopdeur kan met een speciale deurstop worden 

vastgezet en schuift automatisch mee bij het openen 

van de vouwwand.

COMFORT

Verdekt liggende loopwagens met dubbel gekogella-

gerde loopwielen en cardanische  gelagerde looptech-

niek verzekeren een licht, geruisloos schuiven van de 

vouwwand.

BEDIENINGSGEMAK

Speciaal uitgerust met een 24 mm slagverankering 

die de vleugel boven en onder vergrendeld - storm-

vast en met een hoge inbraakwerendheid. Extra bevei-

liging door middel van profielcilinder mogelijk.

STABILITEIT

Na montage in hoogte verstelbaar door scharnieren 

en loopwerk. Na montage nog in breedte verstelbaar

door scharnieren.

HOOGTE EN BREEDTE INSTELBAAR

Hoge waterdichtheid door middel van dubbel dichting 

en loop- en onderrail met aanslag. Verticaal: dubbe-

le EPDM-dichtingen; horizontaal: dubbele borstelaf-

dichtingen.

DICHTHEID


