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Smarta skjutluckor
som sparar utrymme
WINDOOR SYSTEM 450

Smarta skjutluckor
som sparar utrymme

SUNPARADISE
SYSTEM 450

Sunparadise System 450 är valet för dig som vill ha en inglasad
balkong med skjutluckor som inte tar någon plats när de öppnas.

Skjutluckorna går in bakom varandra och ger dig fria möjligheter
att möblera. Systemet är väl beprövat och har en robust konstruktion
med lång livslängd. Den höga kvalitén känns igen från vårt övriga
system, inte minst genom materialval i aluminium samt hjul med
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monteras
befintligt räcke.
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aluminium samt hjul med kullager
som rullar lätt. Luckorna har
dubbla borstlister som stänger
ute både damm och ljud.

HÖST

Skjutluckorna går in bakom

System 450 passar de flesta

varandra och ger dig fria

balkonger och monteras innanför

möjligheter att möblera.

befintligt räcke.

•

Luckorna skjuts in bakom
varandra vid öppning.

•

Lätt att öppna och stänga från
vilket håll du vill.

•

Ett mycket robust system med få
rörliga detaljer.

livslängd. Den höga kvalitén känns

•

Våningshöga skjutdörrar och
fasta överljus finns som tillval.

inte minst genom materialval i

•

Standardiserade tak - och
takanslutningar.

•

Pulverlackerade profiler.

Systemet är väl beprövat och har
en robust konstruktion med lång
igen från vårt övrigt sortiment,

SÅ FUNGERAR SYSTEM 450

Lätt att öppna och stänga
från vilket håll du vill.

Luckorna
skjuts in bakom
varandra vid
öppning.

Stabila,
underhållsfria luckor
i aluminium med
dubbla borstlister
för god komfort.

KARM
Ett mycket
robust system
med få rörliga
detaljer.

Ett inglasningssystem är uppbygt
med en karm som varierar beroende
på krav på balkongen och önskat
utseende.
LUCKOR

.

Ett mycket robust
system med få
rörliga detaljer

EXTRA MÖJLIGHETER

Våningshöga skjutdörrar och
fasta överljus finns som tillval.

I våra inglasningssystem finns flera
valmöjligheter för luckor.
DÖRRAR
I våra inglasningssytem finns flera
valmöjligheter för dörrar.

Individuell inglasning

av balkong eller uteplats
Sunparadise System 410 är ett vikglassystem med många fördelar.
Det är enkelt att glasa in en befintlig balkong eftersom systemet
monteras innanför befintligt räcke.
Varje balkong mäts individuellt och sedan ansluts det färdiga systemet
mot golv, tak och väggar. Den estetiska utformningen gör att inglasningen kan anpassas till husets övriga fasad. Du får bra utsikt från
balkongen tack vare möjlighet till obefintliga eller smäckra hörn samt
luckor utan ram eller smalram. Luckorna eller dörrarna viks in och
kan rengöras på ett bekvämt och säkert sätt.
System 410 kan även användas på uteplatser.
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VISSTE DU ATT...

KARM

Vid val av vikdörrar

Ett inglasningssystem
uppbygtäven på
passarärsystemet
uteplatser!
med en karm som varierar beroende
på krav på balkongen och önskat
utseende.

VÄLJ LUCKOR ELLER DÖRRAR
SOM PASSAR DIG

LUCKOR

Utan ram - Ger helt fri sikt och ett
elegant intryck. Välj mellan 6, 8 eller
10 mm härdat floatglas.

I våra inglasningssystem finns flera
valmöjligheter för luckor.

Med smalram - Dn smala ramen ger
ett sobert intryck. 6 mm floatglas eller
härdat floatglas monterat i stabil
aluminiumram.

DÖRRAR

VIKSYSTEM

I våra inglasningssytem finns flera
valmöjligheter för dörrar.

Med bredram - Den kraftfulla och
stabila lösningen.

KARM

LUCKOR

DÖRRAR

Ett inglasningsparti är uppbyggt med en
karm som varierar beroende på krav på
balkongen och önskat utseende.

I våra inglasningssystem finns
flera valmöjligheter för luckor.

I våra inglasningssystem finns
flera valmöjligheter för dörrar.

Med bredram Med smalram

Utan ram

Utvecklat för

det allra tuffaste klimatet
Sunparadise System 100 är inglasningen för dig som vill ha det allra
bästa. Systemet har flera detaljer som är mönsterskyddade eller
patenterade i Europa.
Materialvalet i aluminium är gjort med tanke på design, lång hållbarhet
och minimalt underhåll. System 100 är utvecklat för det allra tuffaste
klimatet, med dubbla tätningslister, vilket gör att du kan njuta på din
balkong även när stormen viner, snön yr eller regnet öser ner. Luckorna
eller dörrarna viks in och kan rengöras på ett bekvämt och säkert sätt.

SUNPARADISE
SYSTEM 100

SÅ FUNGERAR SYSTEM 100

System 100 är mycket flexibelt.
Överljus och våningshöga
dörrar är några av möjligheterna.

VISSTE DU ATT...
En balkonginglasning
minskar drag och
buller utifrån och ökar
därmed trivseln.
Bröstningen finns i stort urval,
från högtryckslaminat och
laminerat glas till annan
godkänd beklädnad.

Välj mellan ett brett
sortiment av tillbehör,
t.ex. jalusier.

VÄLJ LUCKOR ELLER DÖRRAR
SOM PASSAR DIG
KARM
Ett inglasningssystem är uppbygt
med en karm som varierar beroende
på krav på balkongen och önskat
utseende.
LUCKOR
I våra inglasningssystem finns flera
valmöjligheter för luckor.
DÖRRAR
I våra inglasningssytem finns flera
valmöjligheter för dörrar.

Utan ram - Ger helt fri sikt och ett
elegant intryck. Välj mellan 6, 8 eller
10 mm härdat floatglas.
Med smalram - Den smala ramen
ger ett sobert intryck. 6 mm floatglas
eller härdat floatglas monterat i stabil
aluminiumram.
Med bredram - Den kraftfulla och
stabila lösningen. Speciellt utvecklad
för isolerglas som monteras i en
stabil aluminiumram.
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