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Rondom bescherming.

Beglazingssystemen

SV1025
SV1020

Maak uw terras tot extra woonruimte.

Beglazingssystemen
Met de schuif-, de schuif-draai-systemen en
het 100% glazen balustradesysteem van
STOBAG maakt u het hele jaar lang optimaal
gebruik van uw terras en uw balkon. Want u
kunt, geheel onafhankelijk van het weer, genieten van de natuur. U wordt optimaal beschermd bij weer en wind, zonder daarbij te
hoeven afzien van een mooi, groots uitzicht.
SV1020
Het 100% glazen schuifsysteem SV1020 biedt
de mogelijkheid om de afzonderlijke
schuifvleugels horizontaal naar één of twee
zijden parallel te verschuiven. Bij het openen of
sluiten van de eerste schuifvleugel worden ook
de overige schuifvleugels door geïntegreerde
meenemers automatisch geopend en gesloten.

De uitgekiende onderrails zorgen voor een
moeiteloze entree en een optimale waterafvoer. De loopwagens met kogellagers aan
de onderkant garanderen een lichte loop van
de afzonderlijke schuifvleugels. Door de
hoogtecompensatie van de bovenrail van max.
20 mm en de hoogtebijstelling van de wielen
tot max. 5 mm kan het schuifsysteem kleine
hoogteverschillen zonder problemen compenseren, en wordt een snelle, eenvoudige
montage mogelijk.

SV1025

SV1020:
Het makkelijke
schuifsysteem

SV1035
SV2100

SV1025:
Ook in gesloten toestand
genieten van een vrij
uitzicht

SV1035:
Stabiliteit door de
dubbele beglazing

SV1051:
Vast element

SV2100:
Het volglas systeem

SV1025
Het 100% glazen schuif-draaisysteem SV1025
maakt ieder huis aantrekkelijker door het
contrast tussen glas en muur. Zijn afzonderlijk
verschuifbare glazen vleugels kunnen over de
hele voorkant geopend worden en als smal
pakket aan de zijkant gezet worden. Zo
ontstaat een prachtige overgang van binnen
naar buiten zonder het aanzicht nadelig te
beïnvloeden. Daarbij neemt de geopende wand
slechts weinig ruimte in beslag.
SV1030
De SV1030 serie maakt gebruik van de
beproefde techniek van de SV1025. Door
toevoeging van een rank aluminium glasprofiel
met geïntegreerd dichtingsrubber verhoogd
deze nog meer het comfort op balkon en
terras. Ook bij de SV1030 profiteert u van de
mogelijkheden om variabel met uw glaswand
systeem te spelen met comfort.

SV1025
SV1035

SV1025

Schuif-draai elementen SV1025 en SV1035

SV1035
De SV1035 zorgt voor een ideale combinatie van
gebruksgemak en hoog comfort. In deze serie
glaswanden is het glas geisoleerd uitgevoerd.
Zowel geluid als temperatuur zijn nu nog beter
naar uw persoonlijke voorkeur in te zetten.
Natuurlijk is ook deze serie gebaseerd op het
beproefde systeem SV1025.
SV1051
Het profiel-systeem SV1051 bied een compleet
pallet aan mogelijkheden op het gebied van
on-geïsoleerd glas. Het systeem is volledig aan
uw wensen aan te passen door de toepasbaarheid van bijvoorbeeld vaste wanden, deuren,
draai-kiep vensters etc. De on-geïsoleerde
aluminium profielen kunnen naar wens ook van
geïsoleerd glas worden voorzien.
SV2100
Het 100% glazen balustradesysteem SV2100 is
de ideale aanvulling op onze bestaande Viewing
– producten. Het eenvoudige bevestigingssysteem kan op diverse bouwsituaties worden
aangesloten en maakt een veilig en onbelemmerd uitzicht mogelijk. Transparantie, bescherming tegen de wind en minimalistisch design
gaan harmonieus samen met een beproefde en
veilige techniek.
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Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
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Opmerking: Afhankelijk van het land of de regio, kunnen de technische details,
de reikwijdte van de levering, ontwerp en beschikbaarheid afwijken van de
specificaties in dit document.

Verkoop en installatie alleen door de vakspecialist.

