
VG 17 De lichte ,volledig  glazen 
schuifwand VG 17 overtuigt 
door transparantie en design.

De individuele glasruiten lopen 
onderaan in een smalle bodem-
rail  en worden bovenaan  tot in 
het plafondprofiel geleid – volle-
dig zonder bijkomend kozijn. 
Als bescherming tegen stof, wind 
en regen  is deze schuifwand 
vooral van nut bij de beglazing 
van balkons, terrasoverkappin-
gen, poolhouses  en ook als 
scheidingwand binnenshuis. 
Door de veelzijdige configura-
tiemogelijkheden kunnen er 
maximale openingen met een 
glazen transparantie ook in 
hoekopstellingen tot stand 
gebracht worden.

Volledig  glazen schuifwand

Vrijheid
Robuustheid
Transparantie

•	 Veel	glas	met	vleugels	zonder	
randprofiel

•	 Maximale	transparantie

•	 Bescherming	tegen	regen,	wind	
en stof

•	 Eenvoudig	te	bedienen

•	 Volledig		glazen	hoeken
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Gemakkelijk te bedienen
De vleugels van de compleet glazen 
schuifwand kunnen lichtlopend aan één 
of aan beide zijden verschoven worden. 
De loopwagens zijn aan de uiteinden met 
kunststofkappen afgesloten.

Vlakke vloerrail
De looprail kan direct op de vloer 
gemonteerd worden. Geschikt voor 
binneninstallaties.

VG 17
•	 Eenvoudig	te	bedienen

•	 Uitbreidbaar	tot	meerdere	
rails/vleugels

•	 Onzichtbare	bevestiging

Zijwaarts loopt de schuifwand tot in een 
U-vormig wandaansluitprofiel. De 
bevestiging gebeurt in het zijdelingse 
bevestigingskanaal en wordt met een 
cliplijst verborgen.

Onzichtbare	bevestiging

De natuurlijk geëloxeerde looprail wordt 
gemonteerd door deze in te draaien en 
met een wig vast te zetten. De bevestiging 
aan het bouwlichaam vindt onzichtbaar 
daaronder.
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Goed afsluitbaar
De eerst openende  vleugel wordt 
normaliter met een draaiknop (5) aan het 
vleugelprofiel geopend. De reiniging-
safsluiter aan de servicevleugel (6) kan 
met een schroevendraaier geopend 
worden en maakt ook de tussenruimten 
tussen de ruiten toegankelijk.

Als afsluitvarianten is er een cilinderslot 
(7) op bedieningshoogte met geïn-
tegreerde handgreepschelp of met 
drukcilinder (8) in het loopwagenprofiel 
bij elke uitstekende vleugel.

Aanpasbaar
De binnenste en buitenste vleugels 
hebben elk een in hoogte verstelbare 
rol voor een zijdelingse tolerantiecom-
pensatie. Voor toleranties in het bereik 
van het plafond is er optioneel een 
compensatieprofiel voor de plafondrail.

Veilig tegen het afhangen
Afhangbeveiligingen en stoppers liggen 
verborgen in de plafondrail. Aangren-
zende elementen worden bij het sluiten 
meegetrokken door meenemers die in 
de gesloten toestand tegen een 
verschuiving beschermen.

Tastbaar 

Op bedieningshoogte kan er een 
verschuifbare handgreep van kunststof 
(2) of roestvrij staal (1,3). Of ook een 
handgreepschelp (4) als aanvulling op 
de standaardafsluiter aangebracht 
worden.

•	 Aanpasbaar

•	 Veilig	tegen	het	afhangen

•	 Tastbaar

•	 Goed	afsluitbaar



Gelijkmatig design
Centraal openende configuraties  
worden met een oneven aantal vleugels 
uitgevoerd, ook het borstelafdichtprofiel 
kan zodoende overal in gelijke mate 
gemonteerd worden. Alternatief zijn er in-
stallaties met een even aantal vleugels 
met vleugelnaad in het midden mogelijk.

Veilig glas
Bij het glas gaat het om veiligheidsglas 
met enkele ruiten van 8 mm of 10 mm 
met geslepen, gepolijste en gefacetteer-
de glaskanten. Desgewenst kan er met 
geëtst glas een melkglaseffect tot stand 
gebracht worden.

Weerbestendig
De vloerrail wordt zijdelings door een 
deksel afgesloten. Bijkomende profielen 
die desgewenst de tussenruimte tussen 
de ruiten met borstels extra afdichten, 
worden standaard bijgeleverd.

Open	hoeken
De schuifwand kan bij een hoek van 
90° met een staande of wegschuifbare, 
volledig glazen hoek uitgevoerd 
worden. Hierbij kan de standaardafslui-
ter of ook de slotkast overhoeks gebruikt 
worden.

VG 17
•	 Licht,	thermisch	niet	geschei-

den aluminium schuifsysteem

•	 Uitvoering:	2-,	3-,	4-,	5-	6

•	 Glasdikten:	8	mm	of	10	mm

•	 Diverse	varianten	en	combi-
naties

•	 Elementafdichting:	 
standaard, met borstel 
afdichtingsprofielen

•	 Vleugelbreedte:	tot	maximaal	
1500	mm

•	 Installatiebreedte:	theoretisch	
onbeperkt!

•	 Elementhoogte:	tot	maximaal	
2600	mm

•	 Gewicht	per	schuifvleugel:	
maximaal	70	kg

•	 Loopvlak	altijd	slijtvast	
natuurlijk geëloxeerd


