Garantievoorwaarden

Hardglazen deuren & beslag

Hardglazen deuren & beslag
Wij bieden een aantal soorten hardglazen deuren aan voor diverse
situaties, zowel voor woningen als kantoren. Deze hardglazen deuren
voldoen aan de hoogste vereisten op het gebied van kwaliteit, design en
comfort.
Er zijn 3 soorten hardglazen deuren en een schuifdeursysteem leverbaar
die standaard uitgevoerd kunnen worden in 2 soorten glas: blank gehard
glas of satijn gehard glas, en met verschillend beslag afhankelijk van het
gebruik.

Douchedeur

Kenmerken
●	
Scharnieren voor bevestiging op vlakke wand
●	
Uitgevoerd in glanzend chroom of mat chroom
●	
Doucheknop
●	
Optioneel vuilafstotende coating
●	
Optioneel spatprofielen transparant kunststof
●	
8 mm glasdikte
Situatie
	Binnentoepassing
● Doordraaiend
●

Deur op vloerveer

Kenmerken
●	
Vloerveer, zelfsluitend
●	
Leverbaar in aluminium of rvs look
●	
Onderschoen
●	
Bovenschoen
●	
Bovendraaipunt
●	
Deurgreep
●	
10 mm glasdikte
Situatie
	Intensief gebruik
●	
Afsluitbaar of niet afsluitbaar
●	
Binnen- of buitentoepassing
● Doordraaiend
●

Deur met scharnieren

Kenmerken
●	
Scharnieren voor deur in de sponning
●	
Leverbaar in aluminium of rvs look
●	
Slotkast met krukstel
●	
8 mm glasdikte
Situatie
	Afsluitbaar of niet afsluitbaar
●	
Binnen- of buitentoepassing
● Enkeldraaiend
●

Schuifdeursysteem

* schuifdeursysteem met deurgreep en vast paneel

Kenmerken
●	
Eén schuifdeur met deurgreep
●	
Optioneel met vast paneel
●	
Leverbaar in aluminium of rvs look
●	
Leverbaar met deurgreep of schuifdeurkom
●	
10 mm glasdikte
Situatie
	Binnentoepassing

●

Glastype
De hardglazen deuren kunnen standaard uitgevoerd worden in blank
gehard glas of satijn gehard glas. Op de foto is het verschil te zien
tussen blank glas (links) en satijn glas (rechts). Andere glassoorten en
kleuren zijn op aanvraag.

Glasbeslag voor deuren
Glazen deuren springen in het oog. Met de verschillende soorten
glasbeslag kunnen hardglazen deuren en schuifdeursystemen op een
elegante manier afgewerkt worden. Vraag uw leverancier naar de
mogelijkheden.
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Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. Meer informatie kan worden
verkregen bij uw Pilkington verkooppunt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te
zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende
wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan,
zijn Nippon Sheet Glass Co. Ltd en alle dochterondernemingen niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen
in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.
Pilkington is een trademark van Nippon Sheet Glass Co. Ltd, of een dochteronderneming daarvan.

CE-markering bevestigt dat een product voldoet aan de relevante geharmoniseerde Europese norm.
De CE-markering voor elk product, waaronder de opgegeven waarden, staat op www.pilkington.com/CE.
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