
WILT U NOG MEER INSPIRATIE?

GEBRUIK DE SOLARLUX SPACES-APP!

Plannings- 
checklist

 ·  Alle Solarlux-systemen zijn  

voorzien van een CE-markering  

en gecertificeerd.

 · De strengste Europese veiligheids- 

  normen worden nageleefd.

 · Er worden hoogwaardige en  

 duurzame materialen gebruikt.

 · Verschillende soorten vloerrails  

 bieden drempelvrije toegang die  

 geschikt is voor woonruimtes.

 · De monteurs zijn gecertificeerd  

 en geschoold.

Kwaliteit van Solarlux –  

natuurlijk Made in Germany

OPTIMAAL GEPLAND, PERFECT UITGEVOERD

De productie van een glazen vouwwand van  

Solarlux vindt uitsluitend plaats op de eigen  

productielocatie van ruim 55.000 m2 in Melle  

bij Osnabrück. Meer dan 30 jaar ervaring  

staat garant voor producten die alle eisen en 

wensen perfect vervullen. Certificaten van  

gerenommeerde testinstituten onderstrepen  

de absolute topkwaliteit. 

GLAZEN VOUWWAND 

Open uw woonruimte over een 

groot oppervlak naar buiten

Laat u

inspireren!

solarlux.nl



Een nieuw woongevoel  

dankzij de grote opening

BADEND IN LICHT EN FLEXIBEL

Alle glazen vouwwanden van Solarlux zijn indivi- 

dueel op maat gemaakt – maar één ding hebben ze  

gemeen: ze zorgen ervoor dat uw woonruimte 

vrijwel geheel kan worden geopend. Anders dan tra-

ditionele schuifdeuren kunnen glazen vouwwanden 

als een harmonica worden samengevouwen tot een 

smal vleugelpakket. Licht lopende vleugels kunnen 

dankzij de zeer onderhoudsarme loopwagentechniek 

kinderlijk eenvoudig worden geopend en gesloten. 

Niet alleen daarom is de glazen vouwwand het  

moderne alternatief voor de klassieke tuindeur.

Maximale ontwerpvrijheid  

met de beste kwaliteit

ERVARING BETROUWBAAR INZETTEN

Al ruim 30 jaar vormt de glazen vouwwand het 

hart van het Solarlux-productassortiment. Dankzij 

deze ervaring is het een flexibel en hoogwaardig 

product, dat moeiteloos voldoet aan alle eisen 

op het gebied van veiligheid, transparantie en 

bediening. Zo biedt de wand dankzij uitstekende 

warmte-isolatie in gesloten toestand comforta-

bele warme ruimtes, voldoet het product aan de 

strengste Europese veiligheidsstandaards en is 

gecertificeerd op het gebied van slagregen- en 

winddichtheid.

Voor elke wens

de ideale oplossing

EÉN SYSTEEM, ONEINDIGE MOGELIJKHEDEN

Verschillende materialen, zoals duurzaam 

aluminium, hout of hout / aluminium, en zeer 

uiteenlopende design- en configuratiemogelijk-

heden maken van de glazen vouwwand een echte 

allrounder. Als grote opening van de woonruimte 

naar de tuin, als oplossing in uw serre, zwembad-

beglazing of ruimtedeler is de glazen vouwwand 

vrijwel universeel inzetbaar. Naar binnen of naar 

buiten openend, links of rechts vouwbaar en 

voorzien van extra draai-kiepvleugels en vaste 

elementen biedt de wand optimale vrijheid in  

de vormgeving.

Zeer uiteenlopende toepassingen voor de glazen vouwwand

Perfect: de grote opening van de glazen vouwwand

VEEL MEER  
DAN EEN RAAM

De glazen vouwwand is in vele kleuren en varianten verkrijgbaar


