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om uw droom waar te maken
perfectie
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glazen 
schuifwanden

’

U kunt uw Aluxe veranda uitbreiden met 

onze glazen schuifwanden. Deze bieden de

mogelijkheid om de veranda winddicht af 

te sluiten. In de zomer een prachtig 

verlengstuk van uw terras en in de winter 

creëert u uw eigen gezellige winterverblijf: 

warm binnen genieten van buiten.

De glazen schuifwanden van Aluxe zijn

gemaakt van hoogwaardige materialen: 

L  Aluminium systeem profi elen 

L  Gepoedercoat 10 jaar garantie

L  RVS wielhuis

L  RVS deurknop

L  RVS afwerk kappen 

L  Verstelbare meeneem systeem

L  10mm gehard geslepen veiligheidsglas

L  Keuze uit 2 onderprofi elen:

 Type AL23: waterkerend profi el 

 met onderbroken sporen

 Type AL22: Uniek drempelloos profi el 

 8mm hoog 

L  RVS slot in het glas verwerkt 

 met cilinder sleutel (optie)

L  Standaard 5 kleuren 

een zomers 

verlengstuk van 

uw terras’

om uw droom waar te maken

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en 

kleuren mogelijk.

Ral 9016
Glad wit

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons
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’schuifwand 
AL30



21Kijk op www.aluxe.eu en laat u verrassen!

een pracht 
staaltje 
aluminium

’

Maak kennis met de Aluxe AL30 schuif-

wand, het grotere broertje van de AL22 en

AL23, een rank aluminium profi el waarin 

de glaswand wordt opgebouwd!  

Het grote verschil vormt het aluminium

frame die de schuifwand waterdicht afsluit,

maar door de ranke profi elen transparant 

blijft en een vrij uitzicht houd.

De hoogwaardig afgewerkte profi elen wor-

den in 5 standaard kleuren geleverd, maar 

zijn ook leverbaar in een grote variatie aan 

RAL kleuren. 

Zo sluit uw aanbouw perfect aan op uw

woning en biedt het u de ruimte voor een 

terras of wintertuin. 

bestand tegen elk 

buitenklimaat’

De hoogwaardig karakteristieke eigen-

schappen van de schuifwand AL 30: 

L  5 standaard kleuren 

L  Tocht- en waterdicht

L  8 mm Safe glas

L  Afsluitbaar

Ralkleuren in standaard uitvoering. Maatwerk en 

kleuren mogelijk.

Ral 9016
Glad wit

Ral 9001 
Crème wit

Ral 7016
Antraciet grijs

Ral 9010
Gebroken wit

Ral 9007
Zilverbrons


