
GLASS GLIDE

Minimalistisch glasschuifsysteem



Glass Glide

BIJZONDERE KENMERKEN
•  3-, 4- en 5-rail beschikbaar
•  Snelle montage
•  Wielen vast of regelbaar
•  Ingebouwde meenemers zorgen voor het openen en  

sluiten van de verschillende vleugels
•  Het afsluiten kan door een ingebouwde haaksluiting of 

een afsluitbare zijsluiting
•  Verschillende openingsmogelijkheden

•  Maximaal vleugelgewicht: 80 kg
•  Inbouwdiepte buitenkader: 
 - 3-rail: 69.1 mm
 - 4-rail: 91.3 mm
 - 5-rail: 113.5 mm
• Inbouwdiepte vleugel: 19.2 mm
• Beglazing: 10 mm

Aluminium
•  Legering Al MgSi 05 - F22
•  T5-T66 (NBN EN 755-2)
Toleranties
•  Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens  

NBN EN 12020-2
Dichtingen
•  EPDM volgens NBN EN 12365

•  Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen 
van Qualicoat sea side in alle gangbare RAL-kleuren 
zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219

•  Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als 
structuur met een lakgarantie van 25 jaar

•  Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en  
structuurkleuren

•  Life Colours: matte structuurlakken
•  Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 

‘look’ van een anodisatieproces
•  Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
•  Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal 

(dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside 
garantiecertificaat. 

Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar 
aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

MATERIAAL

TECHNISCHE KENMERKEN

OPPERVLAKTEBEHANDELING

TOEPASSINGEN
•  Voor scheidingsconstructies zoals veranda’s en voor het 

creëren van een ruime doorgang
•  Voor scheiding van terras en buitenruimte in woningen 

en appartementen
•  Perfecte aanvulling voor een outdoor living belevening
•  Het winddicht maken van een overdekte buitenruimte 

om er elk seizoen van te kunnen genieten

ALIPLAST NV

WAASLANDLAAN 15 | B - 9160 LOKEREN

TEL +32 9 340 55 55 | INFO@ALIPLAST.COM | WWW.ALIPLAST.COM

G
G

-N
L-20

19
/0

5


