
GSS 17

GLAZEN,  

SCHUIF- &  

STAPELWAND



– De GSS 17 wordt standaard geleverd met een in de 

hoogte verstelbaar profiel.

– Het eenvoudige, maar overtuigende concept maakt 

een instelbereik van 15 mm mogelijk.

– Dit zorgt ervoor dat de hoogte ook na de installatie 

snel en nauwkeurig kan worden gecorrigeerd.

Duurzaam gebruik

– Het doorlopende, enkelvoudige veiligheidsglas 

wordt aan de buitenkant op 4 punten beveiligd.

– Het zwarte, geanodiseerde profiel achter het  

glasoppervlak geeft het systeem een harmonieuze 

uitstraling.

Elegante glasvlakken

Dit is de GSS 17

De GSS 17 is een glazen schuif- & stapelwand met individueel verschuifbare vleugels die  

boven en onder in een smal aluminium profiel worden vastgehouden en geleid.

Alle vleugels worden 90° gedraaid in een station zodat de hele wand een klein  

vleugelpakket wordt.

Toepassingsgebieden

De toepassingsgebieden van de GSS 17 zijn erg  

divers. De wand is bijzonder geschikt voor de  

volgende toepassingen:

– als beglazing voor balkons

– als onderbouwelement voor  

 terrasoverkappingen 

– speciaal voor installatie op borstweringen

– als scheidingswand tussen kamers of  

 kantoren

– terrasbeglazing voor restaurants
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– De roltechnologie maakt het mogelijk de vleugels te 

bedienen zonder inloopbeugel.

– De vleugels worden eenvoudig en veilig in de  

parkeerpositie op 90° gebracht door een kleine 

kunststof geleider.

– Door het vlak afsluitende profiel wordt de GSS 17 tot 

een visueel hoogtepunt.

Geavanceerde roltechnologie

– Een eenvoudige maar stabiele kabel verbindt de 

handgreep direct met het mechaniek in het  

vleugelprofiel.

– De eerst openende vleugel kan worden ontgrendeld 

en als een deur gebruikt met een opening van 90°.

– Bij spanningsverlies wordt de vergrendelingsschroef 

(A) losgedraaid en de kabel aangespannen door 

middel van de instelschroef (B).

Een zekere vergrendeling

Binnenaanzicht Buitenaanzicht

A
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LProfiteer van ons brede Sunparadise-gamma en ons

competent advies. Meer informatie vindt u op

sunparadise.com

Systeemkenmerken van de GSS 17

– Glazen, schuif- & stapelwand

– Bovenop lopend systeem met een geleiding in het 

vloerprofiel

– Naar binnen of naar buiten opengaand

– Vleugelafmetingen van 2.700 mm hoog en tot maxi-

maal 900 mm breed

– Raambreedte tot maximaal 6.700 mm zonder  

stootvoeg

– Hoekoplossingen 90°

– Naar keuze uitgevoerd met 8mm en 10mm  

enkelvoudig veiligheidsglas

– Inbouwdiepte 53 mm

– Parkeerruimtes voor maximaal 8 vleugels

– 3 mm ruimte tussen de vleugels in gesloten  

toestand

– Beslag uit roestvrij staal en aluminium.

– Het 40 mm hoge vloerprofiel kan 22 mm in de vloer 

verzonken worden en is daardoor  

rolstoeltoegankelijk.

– Hoogte-afstelmogelijkheid van het bovenprofiel tot 

maximaal 15 mm.

– Verkrijgbaar in 27 standaardkleuren en natuurlijk  

geanodiseerd zonder meerprijs

Deze 4 nieuwe opties mag je binnenkort verwachten

– Bijkomende parkeerplaats om nog meer glazen 

te kunnen stapelen.

– Voor hogere panelen en windbelasting: toepas-

sen van dikkere glasplaten.

– Flexibele variaties in hoekoplossingen van  

elementen om het gebruik in de praktijk in 

elke gebouwsituatie mogelijk te maken.

– Slim line, framed panel oplossing.


