ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWANDEN
VEELZIJDIG, INDIVIDUEEL EN ELEGANT

ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWAND
TRANSPARANT, FUNCTIONEEL
EN EENVOUDIG TE BEDIENEN
De ERHARDT volglazen schuifwanden zijn bedoeld als transparante bescherming tegen wind en weer voor
terrasoverkappingen of als scheidingswand. De individuele glaselementen worden daarbij horizontaal en
parallel naar èèn of twee kanten verschoven. De in het systeem ingebouwde, onzichtbare meenemers zorgen automatisch voor het vlot openen en sluiten van de glaselementen.
Kies voor een ondergeleider met 2 tot 5 sporen welke in de vloer wordt gemonteerd, om een barriereloze
overgang naar buiten te realiseren. Voor optimaal bedieningscomfort en maximale veiligheid kunt u kiezen
tussen meerdere soorten handgrepen en vergrendelingen. Met zijn roestvrijstalen rails en lager rollen zijn
de glaselementen eenvoudig te bedienen en makkelijk te onderhouden. Dankzij het intelligente ontwerp
van het profiel en de verstelbare loopwagens, kan rekening gehouden worden met mogelijke bouwtoleranties zodat het systeem snel en eenvoudig kan worden gemonteerd.

ERHARDT VOLGLAZEN SHUIFWANDEN
EEN PRODUCT, TALLOZE MOGELIJKHEDEN

Vlotte en stille beweging dankzij roestvrijstalen rails
De onzichtbare, roestvrijstalen lagerrollen en schuifvlakken garanderen een vlotte
beweging van de glasschijven. De glasschijven glijden geruisloos over de schuifvlakken, wat zorgt voor een langere levensduur.

Vergrendeling in lateraal wandaansluitprofiel
Dankzij een verticaal profiel als lateraal wandaansluitprofiel kan de glasdeur worden vergrendeld en naadloos worden ingebouwd. Het slot wordt vergrendeld met
een hendel en de sluitstand wordt optisch aangegeven. Het verticale wandaansluitprofiel verhoogt bovendien de bescherming tegen regen en wind.

Hoogteregeling in ingebouwde toestand
De hoogte van de glasschijf kan in ingebouwde toestand met 4 mm worden aangepast. Zo kan de glasschijf op om het even welk moment worden versteld en is
de glasdeur vlot te monteren en onderhouden.

Talrijke soorten rails
De platte, watervrije rails zijn beschikbaar in versies tot 5 sporen en kunnen in of
op de vloer worden gemonteerd. Zo kan indien gewenst een bijna vlakke overgang
naar buiten worden gegarandeerd.

Bouwtoleranties en hoogteregeling
De

bovenste

constructie

kan

worden

neergelaten

om

een

hoogteto-

lerantie tot 18 mm op te vangen. Bovendien kunnen de loopwagens
in de hoogte worden versteld. Zelfs wanneer de gording van het terrasdak
doorbuigt, is de werking van het schuifsysteem gegarandeerd.

Talrijke soorten handgrepen
U kunt kiezen uit een uitgebreid gamma handgrepen en de bediening van het systeem individueel aanpassen.

Dichtheid en ventilatie
Dankzij een glasschijfafdekking van 36 mm is het systeem bestand tegen
slagregen en zorgt het voor permanente ventilatie, zonder in te boeten op
transparantie.

Comfortabel openen en sluiten
Bij het openen en sluiten van de frameloze schuifdeur wordt telkens de volgende
glasschijf meegetrokken door middel van ingebouwde, onzichtbare meenemers.

ERHARDT VOLGLAZEN SCHUIFWANDEN
ÈÈN OVERZICHT
Tekeningen/Openingsvarianten

Kenmerken van de glasschijven
Maximale
afmetingen

• Max. 260 cm hoog
• Max. 150 cm breed
• Gewicht max. 75 kg
• Speciale afmetingen op verzoek

Toepassingsgebieden

• Als terrasoverkapping voor bescherming tegen wind en weer
• Scheidingswand
• Balkonbeglazing
(letten op inbouwomstandigheden)

Varianten
Frames

Beslag

• Rails met 2, 3, 4 en 5 sporen
• Links en/of rechts verschuifbaar
• Niet-geïsoleerd frameloos schuifsysteem
• Onderaan rechtstaande glasschĳf
• Transparante hoeken
• Roestvrĳstalen lagerrollen
• Roestvrĳstalen rails
• Onzichtbare meenemers
• Vergrendeling binnen/buiten
• Watervrĳ vloerrails

Glasschĳf

• Gehard veiligheidsglas
• Dikte 8 mm of 10 mm

Framekleuren
(standaard)

• Wit (RAL 9016)
• Grĳs aluminiumkleurig (RAL 9007, fijne
structuur)
• antraciet (DB 703)

Kleuren op verzoek

elke RAL-kleur mogelĳk

MARKIEZEN

PERGOLAOVERKAPPINGEN

GLASSCHUIFDEUREN

TERRASOVERKAPPINGEN



















  







   

   

Uw expert ERHARDT

Meer info op
www.erhardt-markisen.nl







  









   

   















  





  

