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Produktinformasjon
VG17 er et optimalt alternativ for innglassing av balkonger og altaner samt som
underkonstruksjon til taksystemene Hawaii 40, CUBO og PURE. Materialer i høy kvalitet og
gjennomtenkt teknikk gjør VG17 til det perfekte allround-systemet for den som vil ha løsninger
med design av høyeste kvalitet, tilpasset til individuelle behov.

Systemegenskaper

Ytelse
Motstandsevne mot vindlast

― Skyvesystem med bunnmonterte skinner

opptil 2000 Pa iht. EN 2211

― 2, 3, 4, 5 eller 6 spor med 1 til 12 partier
― Herdet glass (ESG) 8 mm eller 10 mm
― Partibredde maks. 1500 mm

Vanntetthet

Klasse E750 iht. EN12208

― Partihøyde maks. 2600 mm
― Skinnelengde opptil 6700 mm uten skjøt
― Natureloksert løpeskinne (EV1/EV6)

Partivekt

― Praktisk åpning og lukking med
medbringerfunksjon og stopper

maks. 70 kg

― Skjulte skrueforbindelser i
bunn- og veggprofilen

Heat-soak-test (valgfri)

― Hjul som er justerbare i høyden på
ytterpartiene

EN14179-1&2:2005

― Låsing med standard vrilås (VD) i gangpartiet
― Samtlige håndtaksvarianter i rustfritt stål

Alternativ

― Fås i 27 standardfarger og natureloksert uten
ekstra kostnad

― Takprofiler

― Deksel av aluminium på skinnen

― 90°-hjørneløsninger
― Låskasse i børstet aluminium
― Heat-soak-test (varmetest)

De mest aktuelle testresultatene og sertifikatene
finner du på våre nettsider: www.sunparadise.com

― Skinneforlengelse for konstruksjoner over 6700 mm

Heat-soak-test
I spesielle tilfeller kan det skje at det dannes nikkelsulfid inni det
herdede glasset (ESG). Det skyldes material- eller produksjonsfeil
og kan føre til at glasset sprekker. Vi anbefaler derfor at det
gjennomføres en HST-test (heat-soak-test), en varmetest for
herdet glass.
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Glassruter av herdet glass med en øvre kant som ligger mer enn
4 m over sirkulasjonsoverflaten, må være av varmetestet, herdet
glass (ESG-HST). Ta dette med i betraktningen når du avgir tilbud
og behandler ordrer.

Komponenter i VG17

Todelt bunnmontert skinne
― Baseprofilen i systemfarge gir et stilrent utseende
― Perfekt til innvendig tilkobling av gulvplater
― Hurtig og enkel montering med skjulte
skrueforbindelser
― Drenering ut gjennom løpeskinnen og baseprofilen
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Eloksert løpeskinne
― Løpeskinnen uten baseprofil passer spesielt godt som
romdeler innendørs.
― Løpeskinnen monteres på underlaget hos kunden med
skruer med senkehode, noe som garanterer at den
sitter godt fast.
― Den naturelokserte løpeskinnen har lang levetid og
krever lite vedlikehold.
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Todelt vegg profil
― Den L-formede profilen kan enkelt, raskt og sikkert
monteres fast til veggen.
― To børstetetninger og gummistopper gjør at gang- og
servicepartiet kan stenges på en enkel og sikker måte.
― Snapplisten gjør det mulig med skjult skrueforbindelse
og gir et elegant preg.
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Partistørrelsesskjema
2600

Y

1800

Konstruksjonshøyde
partibredde

1600

maksimal partihøyde (2600 mm)
10 mm herdet glass (ESG)
maksimal partihøyde (1800 mm)
8 mm herdet glass (ESG)

Merk:
800

― Målene i dette partiskjemaet er inkl. ramme.
― Partibredden tilsvarer konstruksjonsbredden dividert
med antall partier.
― Ved dimensjonering må det tas høyde for en maksimal
partivekten på 70 kg.
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Åpningsvarianter
Høyretype

― 2 til 6 spor

― 2 til 6 spor

― 2 til 6 spor

― 1 til 6 partier

― 1 til 12 partier

― 1 til 6 partier

― kan skyves inn bak mur

― kan skyves inn bak mur

― kan skyves inn bak mur

Gangparti

Serviceparti

Serviceparti

Midttype

Gangparti

Venstretype

– 2 til 6 spor
― 2 til 12 partier
― Ytter- eller innerhjørner
― Disse sporkombinasjonene er mulige med spesialskjæring (f.eks. 90°-forbindelse i konstruksjon med 3 eller 4 spor)
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Håndtaks- og låsvarianter

2
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Håndtaksvarianter
GE
Enkelt hull i glasset
kan bestilles etter behov
Oppgi ønsket diameter og posisjon i bestillingsskjemaet under “Kommentarer”.
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Håndtaksvarianter

ISI
Skyvehåndtak i rustfritt stål,
ensidig
― Type:
― Bruk:
― Farge:

Skyvehåndtak
Innvendig
Rustfritt stål

ISB
Skyvehåndtak i rustfritt stål,
tosidig
― Type:
― Bruk:
― Farge:

Skyvehåndtak
Innvendig og utvendig
Rustfritt

Stopper må monteres.

IMB65
Senket håndtak i rustfritt stål,
tosidig
―
―
―
―

Type:
Bruk:
Farge:
Ø:

Senket håndtak
Innvendig og utvendig
Rustfritt stål
65 mm

Info
Vi anbefaler at det monteres
stopper for alle håndtaks- og
låsvarianter.
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Håndtaksvarianter
II
Skyvehåndtak i rustfritt stål,
innvendig
― Type:
― Bruk:
― Farge:

Skyvehåndtak
Innendørs
Rustfritt stål

IB
Skyvehåndtak i rustfritt stål,
tosidig
― Type:
― Bruk:
― Farge:

Skyvehåndtak
Innvendig og utvendig
Rustfritt stål

IH
Skyvehåndtak i rustfritt stål,
ensidig
― Type:
― Bruk:
― Farge:

8

Skyvehåndtak
Innvendig
Rustfritt stål

Lengdeopplysninger IB

Längenangaben IH

Håndtakslengden avgjøres av antall spor:

Håndtakslengden avgjøres av antall spor:

–
–
–

―
―
―

IB1:
IB2:
IB3:

45 mm
57 mm
71 mm
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2 eller 3 spor
4 spor
5 eller 6 spor

IH1:
IH2:
IH3:

45 mm 2 eller 3 spor
57 mm 4 spor
71 mm 5 eller 6 spor

2 Låsvarianter
VZ
Lås med profilsylinder
―
―
―
―

Profilsylinder.:
Type:
Bruk:
Overflate:

17 mm
Låskasse
Innvendig og utvendig
Børstet aluminium

Stopper må monteres

VPZ
Lås med uttak for profilsylinder
―
―
―
―

Profilsylinder.:
Type:
Bruk:
Overflate:

17 mm
Låskasse
Innvendig og utvendig
Børstet aluminium

Stopper må monteres

GK
Motstykke til lås
― Type:
― Bruk:
― Overflate:

Motstykke
Åpnes i midten
Børstet aluminium

Stopper må monteres

Info
Vi anbefaler at det monteres
stopper for alle håndtaks- og
låsvarianter
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3 Låsvarianter

VD
Lås med vriderknapp,
på gangpartiet
―
―
―
―

Type:
Bruk:
Material:
Farge:

Standard lås
Innvendig
Aluminium
Svart, grå, hvit

4 Låsvarianter

VS
Lås uten knappvrider
på servicepartiet
― Type:
― Bruk:
― Material:

Rengjøringslås
Innvendig (med skrutrekker)
Aluminium

Info
Vi anbefaler at det monteres
stopper for alle håndtaks- og
låsvarianter
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FAQ om VG17
Her finner du informasjon, detaljer og svar på vanlige spørsmål.
Hvilke tilpasninger og bruksområder passer VG17
til ?
VG17 passer perfekt til privat bruk. Siden
konstruksjonen ikke er varmeisolert egner systemet
seg som balkong- eller terrasseinnglassing, og til
sommerhager. Dessuten kan VG17 brukes som en
plassbesparende romdeler i boligen eller på
kontoret.

Hvilke glasstykkelser brukes til VG17, og finnes
det noen spesielle begrensninger?
Glasstykkelsene som brukes til VG17 er 8 mm og 10
mm tykt herdet glass (ESG). For konstruksjoner med
en høyde på opptil 1800 mm brukes som regel
8 mm-glass, mens for konstruksjoner opptil
2600 mm brukes 10 mm-glass. Nærmere
opplysninger fremgår av Partistørrelsesskjemaet.

Hvordan bør bunnskinnen monteres for optimal
drenering?
Som standard leveres VG17 med todelt bunnskinne.
Baseprofilen har enda en profil som fører vannet
rett til avløpshullene, slik at vannet ikke samler seg.
Løpeskinnen klikkes enkelt og sikkert på pass i
baseprofilen, noe som gir et stilrent utseende.

Kan en skyvevegg i helglass bidra til å senke
energi- og oppvarmingskostnadene?
Balkong- eller terrasseinnglassingens store
glassflater gjør at det innvendige arealet varmes
opp som i et drivhus. På varmere dager er det
enkelt å åpne innglassingen. Dermed kan verdifull
energi lagres, og kostnadene reduseres.

Hvilke dimensjoner på konstruksjonen og
glasspartiene er mulige med VG17?
De maksimale målene for konstruksjonen avhenger
av partienes dimensjoner, noe som er illustrert i
partiskjemaet.
Den maksimale konstruksjonsstørrelsen avhenger
av fastsatt partibredde og partihøyde samt ønsket
åpningstype.
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sunparadise.com
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Dra nytte av vårt store utvalg av Sunparadise-produkter og våre erfarne
ekspertkonsulenter. Les mer på

