
weinor-zijbeglazing SUPER LITE

Nu nog transparanter: Zijbeglazing SUPER LITE

Meer transparantie 
tegen een aantrekkelijke prijs

De vaste zijbeglazing SUPER LITE
bekoort met maximale transparan-
tie tegen een bijzonder gunstige
prijs. Ze bestaat uit de profielloze
vaste beglazing w50-c lite met
passende rechthoekbuis. Verticale
kaders of spijlen zijn niet nodig –
alleen onder en boven een kozijn-
profiel.

De constructie is bijzonder licht 
en transparant. Op deze manier
krijgen nu ook de vaste delen van
de weinor-Glasoase® de elegante
uitstraling van de profielloze
glazen schuifdeuren w17-c 
en w26-c.

Passend bij de profielloze schuifdeuren van de Glasoase®

biedt weinor vanaf nu ook profielloze vaste beglazingen

De zijbeglazing SUPER LITE is tech-
nisch en esthetisch een optimale
aanvulling op de profielloze glazen
schuifdeuren. Ze kan eenvoudig en
flexibel geplaatst worden en kan
ook achteraf geïnstalleerd worden.

Voor de kaderprofielen is een
gigantisch kleurenassortiment
beschikbaar: 47 standaard-
RAL-kleuren, 8 WiGa-
trendkleuren en 
200 speciale
kleuren.

www.weinor.nl
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weinor-zijbeglazing SUPER LITE

Technische details Zijbeglazing SUPER LITE

Vorm vast element

Max. breedte1) bij 0–15° dakhelling: 440 cm
bij 15–30° dakhelling: 390 cm
bij 30–45° dakhelling: 310 cm

Max. hoogte tot 260 cm (afhankelijk van de statische gegevens)

Glasdiktes en -types Ontworpen voor beglazing 8 mm; 6,10 en 24 mm mogelijk 
Verschillende glassoorten2) mogelijk (bijv. gehard veiligheidsglas,
ornamentglas, gesatineerd glas)

Kleuren 47 standaardkleuren, 8 WiGa-trendkleuren3), 
andere structuurkleuren3), 200 speciale RAL-kleuren3)

Toebehoren Vensterbankprofielen, aansluitprofielen voor staanders,
kaderverbredingen, rechthoekbuizen, kierdichtingen voor beglazing

• Passend design bij de profiel-
loze glazen zijelementen
schuifdeur w17-c en schuif-
draaideur w26-c

• Lichte constructie voor
eenvoudige en individuele
bevestiging

• Transparante profielloze
vaste beglazing voor een
elegante uitstraling

• Bijzonder aantrekkelijke prijs-
kwaliteitverhouding

• Kan achteraf geplaatst
worden

Technische voordelen met systeem

1) Afhankelijk van de dakconstructie 2) Afhankelijk van de glassoort statisch bepaald afwijkende afmetingen 3) Tegen meerprijs Technische wijzigingen voorbehouden.
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Verticale doorsnede w50-c lite
Flexibel bruikbaar en eenvoudige montage

� Combinatie flexibele front- en vaste zijbeglazing

� Smal kaderprofiel
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