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QUALITÄT
wintergarten-

experte
Für Vertrauen im Wintergartenbau

Profi eltechniek

ı 35 mm raamdikte

ı smalle raam- en deurprofi elen (aanzichtsbreedte 100 mm)

ı ramen met geintegreerde hoekverbinders

ı zeer stabiel door veer- en groef verbinding in de

ı profi elen en massieve hoekverbinding

ı verzonken, vlakke vloerrail mogelijk

ı rondom dubbel afgedicht ter bescherming tegen

ı regen en wind

Raam- /deursystemen

ı bijpassend raamsysteem leverbaar:

ı Solarlux standaard raamsysteem SL-45, 

ı draai/kiep- en vaste ramen

Hang- en sluitwerk

ı geen opliggende loop- en geleiderails

ı verdekt liggend sluitwerk

ı eenvoudige deurbediening

ı vergrendelingspunten variabel in te stellen

Glas

ı standaard 5 mm enkeldik glas

ı glasdiktes van 5 tot 18 mm mogelijk

Oppervlaktebehandeling

ı gemoffeld in RAL kleur

ı geanodiseerd volgens EURAS

Testresultaten

ı winddichtheid klasse 2 conform NEN EN 11207

ı waterdichtheid klasse 7a conform NEN EN 12208

5
6

-0
3

-0
3

-1 / 0
4

.20
0

7

SOLARLUX
Aluminium Systeme GmbH

Gewerbepark 9-11
Fon +49 54 02 400-0

info@solarlux.de

49143 Bissendorf
Fax +49 54 02 400-200
www.solarlux.de

BalkonbeglazingenWinkelentrees

VouwwandenSerres

VOUWWAND SL 35
Productinformatie

glass in motion
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Dichtheid

Verticaal: dubbele EPDM-

afdichtingen, horizontaal:

dubbele borstelafdichting

Bodemprofi el met drempel

Veiligheid

Espagnoletsloten met 24 mm 

slag vergrendelen de ramen 

in boven- en onderrail - 

stormvast en inbraakwerend

Extra beveiling met

cylinderslot mogelijk

Hoogte instelbaar

Na montage eenvoudig

in hoogte te verstellen,

ca. 6 mm

Stabiliteit

Zeer stabiel door veer- en

groef verbindingen tussen

de raamstijlen

Comfort

De loopdeur kan met een 

speciale deurstop worden 

vastgezet en schuift auto-

matisch mee bij het openen

van de vouwwand

Breedte instelbaar

In breedte instelbaar, 

ca. 12 mm

Onderhoud

Buitenzijden van het glas

gemakkelijk van binnenuit

schoon te maken door uit-

neembare scharnierpennen

(reinigingsbeslag)

Loopwerk

Soepele bediening door dubbel 

paar kogelgelagerde wielen

Cardanisch, gelagerd loopwerk

Degelijk en slijtvast zelfs na 

10.000 keer bedienen

Technische gegevens 
vouwwand SL 35

Plattegrond voorbeelden

Als bovenhangend systeem leverbaar. Naar wens naar 

buiten, binnen, links en/of rechts wegvouwbaar.

Vloeraansluiting voorbeelden

Maximale afmeting per vouwdeel

ı 900 x 2200 mm

ı 700 x 2500 mm

ı vouwdeelgewicht tot 65 kg

ı speciale afmetingen op aanvraag

Maximale breedte van het systeem

ı onbegrensd
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Afmetingen vertikale doorsnede

vouwdeelbreedte [mm]

18 mm isolatie glas

5 mm Floatglas

Technische wijzigingen voorbehouden


