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MAKSIMAL TRANSPARENS – ENKELT I BRUK

Kvalitetsdesign
De fire håndtaksvariantene til VG17 kombinerer moderne design med høy funksjonalitet og god kvalitet. Derfor kan
VG17 tilpasses nettopp etter dine behov og ønsker. Håndtakshøyden bestemmer du selv.

Brukervennlig, senket
håndtak
Optimert geometri med
avrundet ytterkant. Ø 65 mm.

Håndtak i rustfritt stål
Sylindrisk form, enkel
håndtering selv for store
dører.

Håndtak i rustfritt stål med
integrert demper
Fås i tre forskjellige lengder,
kan tilpasses antall dører.

Elegant, profilert håndtak
Ergonomisk design for enkel
håndtering.

Elegant låskasse
Disse låskassenes diskret
design gjør at de passer til alle
modeller.

Standard lås
En praktisk vrider i høy kvalitet
på gangdøren og tilhørende
lås, uten vrider, på den faste
døren. Enkel å åpne med en
skrutrekker ved rengjøring
eller annet vedlikehold. Beslag
som forhindrer at døren løftes
ut, er skjult i systemet.

Lyst, elegant og tidløst
moderne
Skaffe deg en unik
panoramautsikt med dette
rammeløse skyvesystemet
med store glassflater og
elegant design.

Materialer i høy kvalitet
Førsteklasses utførelse i hver
detalj: Samtlige endestykker
er produsert av pulverlakkert
aluminium.
Anodiserte bunnspor
beskytter mot slitasje og gjør
at de skyvbare dørene
beveger seg bedre.

Det finnes tilsvarende beslag
til den møtende døren for
midtåpning av VG17. Du kan
bytte ut det medfølgende
trekkhåndtaket med en
alternativ håndtaksvariant.

VG17 forener inne og ute.
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Hent hagen inn i boligen
VG17 får eksteriør og interiør til å smelte sammen. Når glass brukes som det primære
materialet, gir det tydelig og fritt utsyn. Når solen skinner, lar du enkelt VG17 forsvinne inn i et
hjørne og skaper en åpning som forener inne og ute. Den tidløse, vakre designen og den
høykvalitative konstruksjonen gjør systemet ideelt sammen med Sunparadise-taket.
Gjør terrassen eller uteplassen større
Med VG17 forvandler du uteplassen din til en forlengelse
av dagligstua i en håndvending.
Nyt den økte livskvaliteten med venner og familie fra
den første vårdagen til solrike dager senhøstes. Denne
rammeløse skyveveggen beskytter mot vær og vind,
samtidig som den sikrer deg panoramautsikt. En ideell
løsning til din personlige stil.

Oppgrader balkongen din
Vil du få mest mulig nytte av balkongen din?
Skyvesystemet VG17 gjør det mulig å slappe av i alt
slags vær, samtidig som det beskytter mot støy og
forurensning. Det rammeløse skyvesystemet er
konstruert for å holde; VG17 gir deg mulighet til å skape
nye og verdifulle oppholdsrom og samtidig øke verdien
på din eiendomsinvestering.

Skyvedørene gir god beskyttelse mot vær og vind og forurensning og gir deg en praktisk og hyggelig terrasse selv når det er surt ute.

Maksimale åpninger, til og med glasshjørner

Perfekt samordnet og sømløst integrert med takene våre
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Fleksible løsninger for ulike utfordringer
Det finnes en rekke alternativer for åpningsvarianter og
for antall dører. Dører med et mål på opptil 1,5 m i
bredden og 2,6 m i høyden gjør VG17 til det optimale
allroundsystemet.

Enkel installasjon sparer tid og penger
VG17 kan installeres rett på en bunnplate eller på et
gulv. Systemet tilpasses enkelt med justerbare hjul og
flere valgfrie kompensasjonsprofiler, noe som
eliminerer dyr installasjonstid.
Den spesielle bunnprofilen skjuler skruer og forhindrer
synlige merker som kan oppstå under monteringen.
Dessuten bidrar den til sluttresultatet: elegant og
eksklusivt.

Bunnskinne
Den lave bunnprofilen installeres raskt og
sikrer et effektivt dreneringssystem.
Bunnprofilen dekkes deretter av en kraftig
sporprofil, som monteres enkelt uten ekstra
justeringer eller skruer. Virkelig effektiv
montering og skjult innfesting.

Gulv spor
Naturanodisering av sporprofilene sikrer
holdbarhet og enkelt vedlikehold. Brukes
VG17 som romdeler innendørs, kan
systemet også installeres rett på gulvet
uten ekstra bunnprofil, eller senkes ned i
gulvet.

Veggtilkobling
Profilen for veggtilkobling monteres med
presisjon og letthet. En klipsprofil som
dekker innfestingene, sikrer et perfekt
sluttresultat.

Åpningsvarianter VG17, glasshjørner mulig

Dra nytte av vårt store utvalg av Sunparadise-produkter og våre erfarne
ekspertkonsulenter. Les mer på
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