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Glide- og Dreje system 
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Horisontal dobbelt kugle lejre som garanterer at 

vinduespartierne kan åbnes glidende. 

Det total-glas glide/dreje system tillader 

fuldstændig udsyn, samtidig med at det giver 

beskyttelse mod regn og nedsætter støj (17db) 

Som et alternativ til den kabelkørte lukning, kan 
et børstet rustfrit stål dørgreb monteres for 
ekstra sikkerhed (valgfri). 

Bredde kompensation på op til 30 mm ved 
hjælp af justerbare ramme og panel stopper - 
vigtigt at kompensere for bygning tolerancer. 
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Højden kompensation profil giver mulighed 
for justering af op til 35 mm for panelerne 
selv efter installation. 

Den aflåselige totrins ventilation tillader 
kontrolleret luft cirkulation (valgfrit). 

Gulv/bundsporet sikrer en glidende niveau 
overgang for både terrasse eller balkon. Høj 
sikkerhed gennem pin og socket 
låsesystem. 

Rengøring af den ydre glasoverflade klares 
nemt indefra. 
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Med dette rammeløse indglasningssystem kan du beskytte din balkon 
mod vind og vejr og generende støj. Og om sommeren kan du få en 
dejlig friluftsoplevelse på balkonen med 100 procent åbne ruder. Men 
samtidigt kan balkonen også anvendes med lukkede ruder i dårligt 
vejr. Det vedligeholdelsesfrie skyde-dreje-system er let at betjene, 
tåler slagregn og dæmper udvendig støj med hele 17 dB 

 

 Skyde-dreje-system i helglas 

 Indglasning med enkelt hærdet glas (ESG) 
 Ingen lodrette rammer, permanent ventilation 

 Den udvendige side af glasruderne kan uden problemer 
rengøres indefra 

 Kan foldes indad eller udad og til højre eller til venstre helt 
efter ønske. 

 Integreret opunktslåsning 

 Børnesikring/indbrudsbeskyttelse med lås (ekstraudstyr) 
 Kan kombineres med standard-vinduessystemet SL 45: 

Brystninger, dreje/kip og faste elementer 
 Systemet kan monteres på en eksisterende brystning 

 Mulighed for glastykkelser på 6 eller 8 mm 

 Passer til mange planløsninger, da løbevognene kan køres 
omkring ethvert hjørne med vinkler fra 0° til 90° 

 Maks. panelstørrelser: 
800 x 2400 mm 
650 x 2750 mm 

 Specialstørrelser på bestilling 

 European Technical Approval (ETA) 

 

 

 

 

 

 


