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Glazen schuifdeuren | Ruiten 3 | Glasbreedte 98 cm

Artikelnr.: 91DF0300760324098
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Productinfo

Glazen schuifdeuren

Deze glazen schuifwanden maken elke terrasoverkapping compleet, zowel optisch alsook functioneel. De glazen
schuifpanelen hebben een breedte van 98 cm en een hoogte van 2,40 m. Het toebehoren van deze glazen
schuifdeuren zoals rails en profielen zijn van aluminium in de kleur RAL 7016 - Antracietgrijs. U kunt de glazen
wanden van de overkapping eenvoudig openen door de schuifpanelen zijdelings in de rails open te schuiven.

Producttoepassingen

Deze glazen schuifpanelen zijn perfect te combineren met de Sunrooms terrasoverkappingen, maar zijn als
glaswand ook passend voor andere overkappingen.

Beschikbare afmetingen

De glazen schuifdeuren zijn beschikbaar voor de voor- en zijkant. We bieden hier verschillende varianten aan:

Zijkant:

3,00 m
3,90 m
4,90 m 

Voorkant:

Voor enkele overkapping met 2 staanders:
3,00 m
3,90 m
4,90 m
5,90 m 

Voor enkele overkapping met 3 staanders:
6,00 m 

Voor gekoppelte overkapping met 3 staanders:
7,80 m
9,80 m
11,80 m 

Voor gekoppelte overkapping met 5 staanders:
12,00 m 

Garantie

Op de terrasoverkapping hebt u 10 jaar garantie op lak en poedercoating en 2 jaar op de rest van de constructie
conform de voorwaarden van de producent.

Inhoud
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3 x glazen ruiten (Hoogte 2,40 m | Breedte 98 cm)
2 x rails (Lengte 3,00 m | boven + beneden)
2 x zijprofielen (Lengte 2,70 m | links + rechts)
2 x tochtborstels (Glas - Glas)
2 x tochtborstels (Glas - Wand)
Bevestigingsmateriaal
OPTIONEEL verkrijgbaar: Deurgrepen
OPTIONEEL verkrijgbaar: Meenemers
OPTIONEEL verkrijgbaar: Spie
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Tech. Details
Staat Nieuw

Type Sliding Doors

Toepassing Sluiten van terrasoverkapping

Breedte 3,00 m

Passend voor Voorkant

Kleur elemente Antracietgrijs (RAL 7016)

Kleur glas Helder

Lengte rail 3,00 m

Sporen 3

Aantal ruiten 3

Hoogte ruit 2,40 m

Breedte ruit 98 cm

Zijprofielen 2 x 2,70 m

Merk Sunrooms
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Montage

Glazen schuifdeuren

De glazen schuifdeuren zijn heel makkelijk te monteren.

Deze glazen schuifwanden zijn geschikt voor onze Sunrooms terrasoverkappingen, maar kunnen ook in andere
terrasoverkappingen geplaatst worden.

Let op: Voor gedetailleerde informatie met duidelijke instructies verwijzen wij uitdrukkelijk naar de montage-
instructies onder "Downloads”.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 Direct naar het artikel:
Scan deze barcode gewoon met uw
mobiel en u komt direct aan naar het
product met verdere informatie,
afbeeldingen, video's, etc. Pagina 5/5 Product data sheet van 02.9.2022 om 11:14:44 

http://www.tcpdf.org

