
Kader- en wand systemen



DUBBELE SCHEIDINGSWANDEN
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TRANSPARANT EN TOCH DISCREET
Het SW-systeem voor dubbele scheidingswanden combineert een minimalistisch transparant 
karakter met optimale akoestische prestaties, waarbij een geluidsdemping tot ruim 47dB 
mogelijk is. De ‘Sound Wall’ is daarom uitermate geschikt voor directiekantoren en vergader-
ruimten.

SNELLE MONTAGE
Het SW-kader wordt volledig op maat gemaakt:
• Boringen en infrezingen zijn voorzien
• Steeds CNC-kwaliteit
• Steeds dezelfde ‘spanning’ tegen de aanslagrubbers
• Kliklatten beschikbaar

HOEKEN OF VERSTEKKEN
Kunnen zelfs op voorhand gemonteerd worden

GEEN SILICONEN NODIG
• Verschillende hoogwaardige rubbers
• G2G-profiel of Tesa ACX+ 7055 transparante dubbelzijdige tape tussen elk glasblad
• Herbruikbaar

REGELMOGELIJKHEDEN
• Speling links/rechts van 10mm
• Bovenaan een schaduwvoeg met hoogteregeling van 15 mm
• Deurkaders kunnen hierdoor op planmaten besteld worden

COMPLEET SYSTEEM MET (BIJNA) ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN
Compatibel met zeer veel deuren:
• Glazen deuren (gehard en gelaagd gehard)
• Houten deuren
• Steel look deuren
• Kaderdeuren
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Te combineren met uniek beslag:
• Scharnieren die 180° open kunnen
• Valdorpels

Optie tot integratie van:
• Elektrische ontsluiters en kantelsloten
• Rolsnappers
• Lichtschakelaars

STRAK EN MODERN DESIGN
Leverbaar in RAL-kleur naar keuze.

Kleuren op voorraad
• Aluminium geanodiseerd
• Geanodiseerd RVS-look
• Zwart RAL 9005 structuurlak

EXTRA FUNCTIONALITEITEN
• Akoestische meerwaarde
• Optimale luchtdichtheid
• Perfect combineerbaar met vaste wanden
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ENKELE SCHEIDINGSWANDEN
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SNELLE MONTAGE
Het DF-kader voor enkele scheidingswanden wordt volledig op maat gemaakt:
• Boringen en infrezingen zijn voorzien
• Steeds CNC-kwaliteit
• Steeds dezelfde ‘spanning’ tegen de aanslagrubbers
• Kliklatten beschikbaar

HOEKEN OF VERSTEKKEN
Kunnen zelfs op voorhand gemonteerd worden

GEEN SILICONEN NODIG
• Verschillende hoogwaardige rubbers met kleurmarkering per glasdikte
• G2G-profiel tussen elk glasblad
• Herbruikbaar

REGELMOGELIJKHEDEN
De DF-kader loopt naadloos over op de U-profielen.
• Speling links/rechts van 10mm
• Bovenaan een schaduwvoeg met hoogteregeling van 24mm
• Deurkaders kunnen hierdoor op planmaten besteld worden

COMPLEET SYSTEEM MET BIJNA ONBEGRENSDE MOGELIJKHEDEN
Compatibel met:
• Glazen deuren (gehard en gelaagd gehard)
• Houten deuren
• Steel look deuren
• Kaderdeuren

Te combineren met uniek beslag:
• Scharnieren die 180° open kunnen
• Valdorpels
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Optie tot integratie van:
• Elektrische ontsluiters en kantelsloten
• Rolsnappers
• Lichtschakelaars

STRAK EN MODERN DESIGN
Leverbaar in RAL-kleur naar keuze.

Kleuren op voorraad
• Aluminium geanodiseerd
• Geanodiseerd RVS-look
• Zwart RAL 9005 structuurlak
• Wit RAL 9010 en 9016 structuurlak

EXTRA FUNCTIONALITEITEN
• Akoestische meerwaarde
• Optimale luchtdichtheid
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