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MAXIMAAL TRANSPARANT – OPTIMAAL TE BEDIENEN

Elegante slotkast

De exclusieve sluitingsvariant 

past met haar discrete uitstraling 

in elke montagesituatie. 

Voor VG15-systemen die in het 

midden opengaan is de variant 

met bijkomende tegenkasten 

erg geschikt. Als optie kan  

de meegeleverde knop ook 

worden vervangen door 

standaard knopvarianten.

Tijdloos edel glas

Licht en tijdloos modern: met 

het bouwmateriaal glas 

combineert de VG15 het 

interieur en exterieur tot een 

unieke ruimte-ervaring. 

De kaderloze glazen 

schuifwand is stevig en 

tegelijkertijd smal en overtuigt 

door zijn edel design. 

Gebruiksvriendelijke  

komgreep

Geoptimaliseerde geometrie en  

afgeronde buitenrand. 

Ø 65 mm.

Cilindrisch gevormde  

roestvrij stalen binnengreep 

Eenvoudige bediening ook bij 

grotere systemen. 

Roestvrij stalen buitengreep 

met geïntegreerde  

elastomeerbuffer

Verkrijgbaar in drie individuele 

lengtes, geschikt voor alle  

railvarianten 

Elegant gebogen knop 

Ligt goed in de hand voor  

optimaal gebruik. 

Design onder controle

Onze vier hoogwaardige greepvarianten voor de VG15 combineren een modern design met een hoge functionaliteit en  

optimale uitstraling. De VG15 kan zo worden aangepast aan uw individuele behoeften. De greephoogte is vrij te kiezen.
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Verhoog de waarde van uw balkon

U wilt uw balkon optimaal benutten? Met de VG15 kunt  

u zich bij alle weersomstandigheden ontspannen en bent  

u tegelijkertijd optimaal beschermd tegen lawaai en vuil. 

Zo krijgt u waardevolle woonruimte bij en beveiligt u uw 

vastgoedinvestering met ons robuust verwerkt systeem 

met glazen schuifwanden. 

Breid uw terras uit

Met zijn transparante lichtheid maakt de VG15 van uw 

terras een grotere leefruimte. Geniet met vrienden en 

familie van levenskwaliteit van de eerste lentedag tot  

aan de late herfstzon. Onze kaderloze glazen schuifwand 

biedt u bescherming tegen de weersomstandigheden  

en tegelijkertijd een vrij panoramisch uitzicht. Een ideale 

oplossing voor uw individuele woonsituatie.

Binnen en buiten worden één met de VG15. Het glas laat uw blik grenzeloos dwalen.  

De VG15 is eenvoudig te bedienen, verdwijnt in een hoek en opent op zonnige dagen  

de weg naar de tuin. Tijdloos mooi design en hoogwaardige materialen maken van deze 

glasschuifwand een ideale partner voor de Hawaii daksystemen van Sunparadise.

Haal uw tuin in huis

Perfect afgestemd en bijna onzichtbaar geïntegreerd.

Deze schuifwand dient als bescherming tegen stof, wind en regen, vooral op het gebied van balkon- en terrasbeglazing.

Maximale openingen, zelfs in hoekopstelling.
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Uw Sunparadise-vakpartner

Openingsvarianten VG15

Vloerrail 

De smalle vloerrail kan snel worden 

gemonteerd. Dit reduceert de moeizame 

tijd op de bouwplaats bij de klant en zorgt 

snel voor het gewenste vakantiegevoel 

op het terras.

Plafondrail

De plafond- en vloerrails in systeemkleur 

maken de aluminium looprail duurzaam 

en gemakkelijk te onderhouden. 

Wandprofiel

Het wandprofiel kan in een mum van tijd 

worden gemonteerd. Rustig en precies 

glijden de glazen vleugels in de 

stapelconfiguratie.

Profiteer van ons brede Sunparadise-gamma en ons

competent advies. Meer informatie vindt u op

V
 1

2
-1

9
 N

L

Flexibele oplossingen voor individuele inbouwwensen

Verschillende openingsvarianten en aantal vleugels  

met afmetingen tot 1,5 m breed en 2,6 m hoog maken van 

de VG15 de ideale allrounder. De vereenvoudigde 

installatie op de sokkel of vloer maakt een 

tijdbesparende en kostenbesparende installatie mogelijk.

sunparadise.com


