vinSlide

®

Innovatieve schuifpui
speciaal ontwikkeld
voor Bijna Energie
Neutrale Gebouwen

Slank design voor een optimale
daglichttoetreding

Voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2

Makkelijk bedienbaar en heeft
een lage opstap

Geschikt voor dubbele
HR++ beglazing evenals 3-laagse
triple beglazing

Leverbaar in iedere
gewenste kleur

Geen ruimteverlies op terras of
balkon door draaiende delen

Voldoet aan de hoogste dichtheidklasse, winddichtheidsklasse 4,
waterdichtheidsklasse 9A, tot 110
m1 hoogte in windgebied 1 (kust)

Geproduceerd van hout uit
duurzaam beheerde bossen

Industrieterrein De Poortmannen
De Geestakkers 8
5591 RC Heeze
T 040 2241999
Postbus 102
5590 AC Heeze

info@vandevin.nl
www.vandevin.nl

Te openen van binnenuit middels een
soepele hendelbediening; buitenzijde is
optioneel uitvoerbaar met een afsluitbare
hendelbediening. De vinSlide schuifpui
onderscheidt zich door het innovatieve schuifen sluitsysteem. De schuifpui glijdt als het ware
over de rails. Ook is deze uitvoerbaar met een
softclose mechanisme.
Tevens is de schuifpui te vergrendelen in
iedere willekeurige beluchtingsstand. Het
sluitsysteem zorgt voor een perfecte wind- en
waterdichtheid. Hierdoor zal er in gesloten
toestand geen tocht, maar een zeer goede
isolatie worden ervaren. De vinSlide schuifpui is
leverbaar in iedere gewenste kleur, zodat deze
bij iedere woning past.

vinSlide® dubbel glas
Kozijnhout: 67 x 190 mm
Tussenstijl: 87 x 114 mm
Schuifdeur dikte: 87 mm
Glasdikte: max. 51 mm
Uw-waarde: 1,3 - 1,4 W/m2.K (glas + kozijn)


Kozijn breedte: max. 5000 mm
Kozijn hoogte: max 2665mm
Peilmaat onderzijde = -/- 33mm vloerpeil
Maximale schuifdeur afmetingen zie visualisatie
volgende pagina.



Schuifdeur breedte:
Enkele schuifdeur 710-1700mm (laagbouw)
Enkele schuifdeur 710-1550mm (hoogbouw)
Dubbele schuifdeur 920-1095mm (per schuifdeur)



Maximaal gewicht schuifdeur: 200 kg



Maximaal glas gewicht: 80 kg/m2



Opstaphoogte dorpel: max. 20 mm



Breedte vast glas gedeelte kan afwijkend worden
uitgevoerd ten opzicht van schuifdeur.



Symmetrische en asymmetrische
uitvoering is mogelijk.

vinSlide® triple glas
Kozijnhout: 67 x 190 mm
Tussenstijl: 87 x 114 mm
Schuifdeur dikte: 87 mm
Glasdikte: max. 51 mm
Uw-waarde: 0,83 - 0,91 W/m2.K (glas + kozijn)

vinSlide® principe schema’s

vinSlide®

vinSlide®

Schema A
Enkele schuifdeur

Schema C
Dubbele schuifdeur
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vinSlide® maximale afmetingen

2538 mm

2300 mm

2665 mm

710-1550 mm

2427 mm

710-1700 mm

5000 mm

vinSlide

5000 mm

vinSlide

®

Schema A
Toepassing laagbouw / begane grond
schema op basis van maximale hoogte

®

schema op maximale breedte

2538 mm

2665 mm

710-1370 mm

5000 mm

vinSlide®
Schema A
Toepassing hoogbouw / verdiepingen

2538 mm

2665 mm

1840-2190 mm

5000 mm

vinSlide®
Schema C
Dubbele schuifdeur
Toepassing: laagbouw en hoogbouw

Meer weten? vandevin.nl of 040 - 224 1999

