
VOLGLAS 

 

- Model volglas : volledig voorzien van glas 

 

 

 

 

 



TRADITIONEEL 

 

- Mode1 : bovenzijde in  het midden voorzien van glas, de zijkanten en e onderzijde voorzien van 
versterkt/geïsoleerd paneel 

- Model 8 : boven en zonderzijde voorzien van versterkt/geïsoleerd paneel 
- Model 6 : bovenzijde voorzien van glas, onderzijde met versterkt/geïsoleerd paneel (ook mogelijk met 

boven en onderzijde glas) 
- Model 6A : bovenzijde voor de helft voorzien van glas, helft bovenzijde onderzijde met 

versterkt/geïsoleerd paneel 
- Model 6B  en 6B2: boven en onderzijde voor de helft voorzien van glas en versterkt/geïsoleerd paneel 
- Model 1TV : boven- en onderzijde een stukje glas, de rest voorzien van versterkt/geïsoleerd paneel 
- Model 1TV1: bovenzijde een stukje glas, de rest voorzien van versterkt/geïsoleerd paneel 
- Model 1RZi:  volledig voorzien van glas met een K320 of hoogglans sierstaaf voor het glas langs 
- Model 1RRZi: volledig voorzien van glas met twee K320 of hoogglans sierstaven voor het glas langs 



OPTIES 

 
- Glas: helder/mat/crepi glas t.b.v. traditionele deuren (uitgezonderd model 1RZi en 1RRZi) 

- Gestraalde binnenruit t.b.v. model Kaapstad:  Voor een speels 3D effect van hetglas, de 

gestraalde blokken liggen hierdoor verder naar voren dan de gestraalde omranding. 

- 3e schanier  

- Knopcilinder: aan de binnenzijde van de deur komt een knopcilinder, waardoor het slot van de deur 

vanaf binnenuit zonder gebruik van sleutels bediend kan worden. Vanaf de buitenzijde dient wel een 

sleutel gebruikt te worden om het slot van de deur te bedienen. 

- Stormknevel:  aan de binnenzijde, buitenzijde of doorlopend (binnen en buitenzijde) 

Voor een 100% water- en gasdichte deur. Trekt het deurblad stevig tegen het kozijn aan, zodat een 

hermetische afdichting ontstaat. Verhoogd de veiligheid in zwaar weer en verminderd de kans op 

inbraak. De stormknevel enkel aan de binnenzijde kan ook als nacht- en kinderslot dienen. 

- Meerpuntsluiting: vergrendeld de deur ook aan de boven en onderzijde. 

- Rolhordeur Comfort: rolt mooi op in een aluminium cassette. Niet mogelijk in combinatie met een 

deurdranger. 

- Vouwhordeur plissé: geplisseerd gaas vouwt op in een aluminium cassette. Niet  mogelijk in 

combinatie met een deurdranger. 

- Deurdranger: zorgt ervoor dat de deur altijd dichtvalt, ook als je hem zelf niet dicht duwt. 

- Aluminium deksel: t.b.v. voorschip woningdeur (niet mogelijk in combinatie met een hordeur) 

- Stalen kap:  t.b.v. voorschip woningdeur 

- Dubbeldeur uitvoering:  bestaand uit 2 delen, 1 hoofddeur en 1 zijdeur (uiterst geschikt voor smalle 

gangboorden) 

- Tweedelige uitvoering: bestaande uit 2 delen, een boven en een onderdeur, waarvan het 

bovendeel los van het onderdeel te openen is 

- Machinekamer isolatie t.b.v. model 8: Deur aan de binnenzijde uitgevoerd met een RVS plaat  

- Deurbeldrukker met blauw LED lampje in het kozijn:  

- Naam of afbeelding naar keuze in het glas gestraald  

- Standaard afbeelding in het glas gestraald: 

        


