
V E R T I K A A L  O V E R G A N G S P R O F I E L  P V 3 7

 
 

 

Dit nieuwe profiel maakt het mogelijk om op een snelle en ranke wijze de overgang te maken van

een 100 mm dikke systeemwand of Metall Stud wand naar de enkel glaswand GlassWall 2.0.

 

Met een aanzicht breedte van 30 mm en binnenmaat van 100 mm is het wandomvattend en is de

kopse afwerking van de dichte wand met dit profiel opgelost.

 

Net als bij de U-profielen van de GlassWall heeft ook dit profiel aan één zijde een vast en vlak liggend

rubber en na de montage van het glas kan de andere zijde worden afgewerkt met een inrolrubber.

Snel en efficiënte montage is hiermee gewaarborgd met een fraai design.

 

Het vertikaal overgangsprofiel PV 37 is op pagina 3 in onze prijs- en bestellijst opgenomen.

 

NIEUW !In ons assortimenten op voorraad inwit en zwart
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De oplossing voor de afwerking van een 100 mm tussenwand en aan beide zijden een opname voor

het glas van de enkel glaswand GlassWall 2.0 met een aanzicht breedte van 100 mm.

Superstrak en veelzijdig inzetbaar bij de ontmoeting van een 100 mm dikke systeemwand of Metall

Stud wand naar de enkel glaswand GlassWall 2.0.

 

Met een aanzicht breedte van 100 mm en binnenmaat van 100 mm is het wandomvattend en is de

kopse afwerking van de dichte wand een design oplossing geworden.

 

Net als bij de U-profielen van de GlassWall heeft ook dit profiel aan één zijde een vast en vlak liggend

rubber en na de montage van het glas kan de andere zijde worden afgewerkt met een inrolrubber.

Snel en efficiënte montage is hiermee gewaarborgd met een fraai design.

 

Het T-aansluitingsprofiel PV 38 is op pagina 3 in onze prijs- en bestellijst opgenomen.

 

 

 

 

NIEUW !In ons assortimenten op voorraad in wit en zwart



NIEUW !In ons assortimenten op voorraad inwit en zwart

G L A S S W A L L  D O U B L E

 
 

 

Met de toepassing van onze nieuwe

volglaswand GlassWall double is

transparantie met een hoge

geluidsisolatiewaarde tot Rw 46 dB mogelijk

in een strak design.

 

Met een wanddikte van 100 mm is het

mogelijk om deze wand te combineren met

alle andere Wall2Wall systeemwanden en

onze deurkozijnen van 100 mm.

 

Deze wand is gerelateerd aan de enkel

glaswand GlassWall 2.0 en heeft de gelijke

principes qua rubbers. Aan één zijde een vast

rubber en aan de andere zijde een

inrolrubber. De profielen voor deze wand

worden vooraf in onze productie

samengesteld en hebben een hoogte van

slechts 25 mm. 

 

Voor een snelle montage en de opvang van

toleranties worden de vloer- en

wandprofielen uitgevoerd als klikprofiel en is

het plafondprofiel vast.  

 

De profielen voor de GlassWall double, 

PV14 en PV15 zijn op pagina 5 in onze prijs- 

en bestellijst opgenomen.

 

 

 

 

 



NIEUW !In ons assortimentverkrijgbaar als projectbestelling

Z W A R T  D E U R B E S L A G
 

 

Deurbeslag in zwart is voor veel hang- en sluitwerk mogelijk als projectbestelling. Het vormt samen met

de andere wandonderdelen één geheel met elkaar. Het deurbeslag in Zwart Ral 9005 30% MAT is op de

verschillende pagina's bij het hang- en sluitwerk in onze prijs- en bestellijst opgenomen.

 

 

 

 

 

NIEUW !In ons assortimentverkrijgbaar als projectbestelling

W H I T E B O A R D
 

 
In ons assortiment hebben we naast

de whiteboard staal  en emaille staal

whiteboardpanelen nu ook

whiteboardpanelen van melamine in

12 en 18 mm dikte. Deze zijn alleen

beschrijfbaar en niet magnetisch.

Het is daarmee een goedkoper

alternatief voor de budget projecten.  

 

De verschillende whiteboardpanelen

zijn op pagina 15 in onze prijs- en

bestellijst opgenomen.

 

 

 

 

 


