
Rask og enkel innglassing 
av balkongen din

WINDOOR BALKONGINNGLASSING  I  SYSTEM 300



Med Windoor System 300 

forvandler du raskt og enkelt den 

eksisterende balkongen din til et 

vakkert og koselig uterom.

Systemet består av luker 

som plasseres oppå 

balkongrekkverket, eller av 

hele dører som plasseres bak 

det eksisterende rekkverket. 

Monteringen går unna raskt og 

kostnadseffektivt med ferdige 

moduler. System 300 er et 

innglassingssystem med stor 

fleksibilitet som passer de fleste 

typer boliger.

VELG DØRER ELLER LUKER SOM 

PASSER FOR DEG

Uten ramme – Gir helt fri sikt og 

et elegant inntrykk. Velg mellom 8 

mm og 10 mm herdet floatglass.

Med smalramme – Den smale 

rammen gjør et stilrent inntrykk. 

6 mm floatglass eller herdet 

floatglass montert i stabil 

aluminiumsramme.

Med bredramme – Den 

kraftige og stabile løsningen. 

Spesielt utviklet for isolerglass, 

som monteres i en stabil 

aluminiumsramme.

• Rammefritt, smalrammet eller 
bredrammet.

• En foldefunksjon gir maksimale 
åpningsmuligheter og gjør det 
enkelt å pusse glassene.

• Floatglass, herdet floatglass 
(sikkerhetsglass) eller 
isolerglass.

• Perfekt innglassingssystem for 
montering i massiv brystning 
(som regel betong).

• Pulverlakkerte aluminiumsprofiler.

PRODUKTFAKTA
SYSTEM 300

Rask og enkel 
innglassing av balkongen din

W
IN

D
O
O
R

 B
A
LK

O
N

G
IN

N
G

LA
S
S
IN

G
  

 I 
  
S
Y
S
TE

M
 3

0
0

WINDOOR SYSTEM 300

SOMMAR

VÅR HÖST



Perfekt innglassingssystem 
for montering i massiv 
brystning.

Foldeluker gir maksimale 
åpningsmuligheter og gjør 
det enkelt å pusse lukene.

Pulverlakkerte 
aluminiumsprofiler.

SLIK FUNGERER SYSTEM 300
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KARM

Et innglassingsparti er bygget opp 
med en karm som varierer avhengig av 
kravene til balkongen og ønsket utseende.

LUKER DØRER

VISSTE DU AT...

Monteringen går unna 
raskt og kostnadseffektivt 
med ferdige moduler!

Stabilt og testet 
system.

Du kan velge mellom flere 
lukealternativer i våre 
innglassingssystemer.

Du kan velge mellom flere 
døralternativer i våre 
innglassingssystemer.

Med bredram Med smalram Utan ram



Windoor AS
Ringveien 206
3223 Sandefjord 
Tlf. 33 48 08 80

 

www.windoor.no

Ta gjerne kontakt med oss

Hvis du er privatperson og er interessert i våre produkter, ta kontakt med din lokale forhandler.

Forhandlere


