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SchuifdeursysteemTwan
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Krijg meer leefruimte en geniet van uw uitzicht met Twan

Installeer Twan in uw woning of bedrijf om meer leefruimte te krijgen. Twan glazen schuifdeuren met 
meerdere sporen zijn de perfecte oplossing om ruimteproblemen elegant en eenvoudig op te lossen. 
Het biedt veiligheid, helderheid, stabiliteit, zonder de uitzichten te bedekken. Naast de toepassing op 
terrassen past dit model schuifdeuren perfect in restaurants, hotels en binnenruimtes.

Vergroot uw Terras
Met de transparante lichtdoorlatende schuif- deu-
ren vergroot u uw woongenot. Geniet u met vrien-
den of familie van de hoge levenskwaliteit van het 
vroege voorjaar tot de late avondzon. Een ideale 
oplossing voor individuele woonsituaties.

Uw Balkon opwaarderen
Uw veranda optimaal gebruiken? Met Twan kunt u 
bij ieder weertype ontspannen en tegelijkertijd bent 
u optimaal beschermd tegen lawaai en vuil.
Zo kunt u uw woonruimte uitbreiden met onze Twan
glazen schuifwand.

SCHUIFSYSTEEM TWAN
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Flexibele oplossingen voor uw bouwwensen
Met de exclusieve Twan modulaire rails kunt u eenvou-
dig een onbeperkt aantal sporen/panelen toevoegen 
aan uw situatie.

Onderprofiel

Bovenprofiel

Schuifdeuroverlapping
De overlapping van onze panelen 
is slechts 18 mm.

De onder- en bovenrail zijn oneindig te koppelen (zie afb.1) middels de koppelstiftjes (zie afb.2)

Glas
• Gehard 10 mm. (exclusief)
Kleuren
• Alle kleuren van de RAL-kaart
Configuraties
• Het nieuwe systeem is ontworpen voor een onbeperkt aantal rails 
Maximale afmetingen
• Maximale hoogte van 3000 mm
• Maximale breedte 1200 mm
Kenmerken
• Drainage inbegrepen
• Hoogtecompensatie van panelen tot 5 mm
Opties
• Plintslot
• Haakslot
• Diversen (kom)greep mogelijkheden
• Borstelprofielen 

Onderprofiel met glasschoen

Loopwagen
De loopwagens kunnen tot ±5mm in 
hoogte worden versteld en kunnen 
tot 100kg per paneel ondersteunen.

Eenvoudige montage spaart tijd en kosten
De geleiderail Twan wordt direct op de bodem gemon- 
teerd. Eenvoudig en snel te plaatsen, en met de verstel-
bare wielen makkelijk in hoogte (± 5mm) aan te passen.

afb.2afb.1

18 mm
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• Het onderframe kan op de vloer worden geïnstalleerd of worden ingebed.
• De modulaire rails van Twan zorgt voor een grote ontwerpveelzijdigheid, omdat u kunt combi 
 neren van 2 tot een onbeperkt aantal installatie van panelen.
• Het bedekt grote oppervlakken met mooie slanke profielen.
• Alle panelen kunnen opzij worden geschoven, waardoor de ruimte volledig wordt geopend. 
• De panelen worden meegenomen bij het openen en sluiten van de wand.
• Het hele systeem kan eenvoudig en schoon gemonteerd worden, omdat er geen bouwwerk  
 zaamheden nodig zijn.
• De loopwagens kunnen per paar tot 100 kg dragen.
• Optioneel voorzien van haakslot of plintslot.
• Aluminium profielen zijn beschikbaar in alle gewenste RAL kleuren.
• Gehard glas, maximaal 1200 x 3000 mm, dikte 10 mm.
• Eenvoudig in onderhoud en reiniging.
• Montage doormiddel van kitten. Geen glasboring nodig.

2 sporen

4 sporen

6 sporen

3 sporen

5 sporen

PRODUCTINFORMATIE

Productinformatie 
Twan is uitstekend geschikt om te kunnen gebruiken bij terrasoverkappingen.
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Met glasuitsparing

Met haakslot

Detail bovenaanzicht schuifpaneel in wandprofiel

Glasuitsparing

SLOTEN OPTIONEEL

6 Insteek glas
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Zonder glasuitsparing

Buitenzijde

Bij opstelling met sluiting in de 
midden haakslot met bijbeho-
rend tegenkast gebruiken.

Met plintslot

Glasuitsparing bij
dubbele deur

SLOTEN OPTIONEEL
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