Wind, regen, storm, hagel, kou
• Een mooi appartement met riante buitenruimte, maar veel wind.

Enkele voordelen op een rij.

• Een heerlijke veranda, maar wat tocht het toch altijd!

• Behoud van 100% uitzicht

Opvouwbare balkonbeglazing is de oplossing. Voortaan beschut tegen de

• Hele jaar buiten zitten

weerselementen en 365 dagen genieten van het het buitenleven!

• Geen last van wind meer
• Energiebesparend

Buitengewoon genieten. Dat is HET IDEAAL van Balcony Glass. Meer buitenleven, meer licht, meer energie. Voor balkons, maar ook voor bestaande

• Volledig te openen
• Makkelijk van binnenuit te reinigen

veranda’s, blokhutten, poolhouses en overkappingen.

Bediening
In een enkele handeling is het
systeem te openen en sluiten.
Nog nooit was ramen wassen
zo eenvoudig!
Systeem gesloten
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Systeem geopend

SYSTEEMSPECIFICATIES
Eenvoud als ultieme perfectie!
1

De kracht van Balcony Glass is eenvoud. Dat lijkt
simpel, maar wordt pas bereikt na jarenlange ervaring.

Balcony Glass beglazing is op ieder balkon
toepasbaar. Op onderstaande afbeeldingen
ziet u de meest voorkomende situaties.

Balkonbeglazing van Balcony Glass heeft een strakke,
moderne vormgeving.
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De onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig
materiaal en hebben een perfecte passing, wat
resulteert in zeer soepel lagerwerk en probleemloos
functioneren voor lange tijd.
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Recht systeem

.

1. Hoogtecompensatie
in de bovenrail
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Door de hoek

2. Dubbelgelagerde wielstellen
3. Veilige fixatie van het glas door
boutdoorsteking en inklemming.
4. Systeem leverbaar in glasdikten
van 8, 10 en 12 mm
5. Profielen in elke gewenste
RAL-kleur leverbaar

5

6. Onderrail met geïntegreerde
goot. Desgewenst kan deze
verzonken worden.
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Alle specificaties op een rij?
Ga naar www.balconyglass.nl
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Gesegmenteerd systeem

SYSTEEMDETAILS
Uitloopbeugel

Bovenrails

Dubbelzijdig toepasbare
uitloopbeugel van RVS
met een hoogwaardig en
tijdloos design!

De bovenrail is in hoogte
verstelbaar. Dit is belangrijk
voor een perfecte uitlijning
van de glaspanelen.

Glaspanelen
Door man/vrouw kapjes
sluiten de glaspanelen
perfect op elkaar aan.
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Ventilatie
In gesloten toestand
zorgt het systeem voor
een natuurlijke ventilatie
van de ruimte

Onderrails

Wandaansluiting

De onderrails heeft een
geïntegreerde
regenwaterafvoer

Het systeem heeft een
aluminium eindstijl,
zodat er naadloos en
krasvrij op de muur
aangesloten kan
worden.

Ook toepasbaar als
terrasbeglazing!

Eindelijk kunnen we écht van ons
terras genieten! Lekker buiten, maar
toch ook binnen.
Mevr. Meerkerk uit Schoten
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balcony glass

Over balcony glass
Balcony Glass is een Nederlandse leverancier en producent van
balkonbeglazing met een landelijk dekkend dealernetwerk.

100% Hollandse kwaliteit
		
én een scherpe prijs!
Balcony Glass levert uitsluitend via dealers aan consumenten.
Stuur uw aanvraag in op de website of per mail, dan neemt een
dealer binnen 2 werkdagen contact met u op.

Op zoek naar een dealer in uw regio?
Vul een contactformulier in of mail
naar info@balconyglass.nl

Contact

balcony glass

Op zoek naar uw Balcony Glass dealer?
Ga naar www.balconyglass.nl! Of mail uw

W
www.balconyglass.nl
gegegevens naar info@balconyglass.nl
E
info@balconyglass.nl

