Hardglas deur
aan scharnieren

Hardglazen binnendeuren in houten en ook stalen kozijnen
worden steeds vaker toegepast ter vervanging van de
bestaande deuren. Hardglazen binnendeuren scheppen ruimte
en bieden zicht op de omgeving. Of sluiten ruimten juist
discreet af zonder het gevoel te geven van opgesloten te zijn.
Glas sluit alles buiten behalve het licht.

De toepassing in houten kozijnen is vaak al bekend. Maar zelfs bij stalen kozijnen
kunnen wij op een vrij eenvoudige wijze zorgen dat hardglazen deuren toegepast
kunnen worden. In veel gevallen verwijderen wij tevens de tussendorpel en het
bestaande bovenlicht. Een nieuw geheel glazen bovenlicht wordt dan verlijmd zodat
de opening in het aanzicht een geheel gaat vormen.

Het glas kan in gewoon glas, maar ook in extra helder geleverd
worden. Ook is het mogelijk om te kiezen uit een scala van
transparante kleuren. Uiteraard zijn diverse figuursoorten en
ook het zogenaamde matglas [zelfs in diverse motieven]
mogelijk. De bijbehorende onderdelen kunnen in diverse
uitvoeringen geleverd worden. Veel voorkomend is de
uitvoering in geborsteld aluminium. Maar ook de uitvoering RVS
look, zilverglans en glans messing behoort tot de
mogelijkheden.

Het geheel wordt door ons, indien gewenst, begeleid vanaf het inmeten tot en met
de plaatsing. Tevens zullen wij in het 1e jaar de pui een maal, indien noodzakelijk,
kosteloos nastellen.

Hardglas deur
aan scharnieren

Product informatie
Glassoorten;
Gehard glas
Uitgevoerd in gewoon glas, extra helder glas of bijvoorbeeld figuurglas
Bewerkingen;
Randen gepolijst geslepen
Oppervlakte vuilafstotend behandelen
Oppervlakte [gedeeltelijk] matteren of kleuren
Bevestiging;
Deuren aan scharnieren
Harmonica –deuren
Diverse uitvoering mogelijk zoals; RVS-look, aluminium, chrome, gekleurd
Mogelijk afsluitbaar
Ook met vrij/bezet slot leverbaar voor toilet en badkamer
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