
SL 25XXL

PRODUCT INFORMATIE

Schuif-draaisysteem



SCHUIF-DRAAISYSTEEM 
SL 25XXL

TRANSPARANTIE

Het systeem zonder verticale 

stijlen is slagregendicht en 

biedt volledige transparantie 

en tegelijk geluidsisolatie.

TOEGANKELIJKHEID

De verzonken vloerrail waar-

borgt barrièrevrij wonen op 

terras of balkon.

BEDIENING

Dubbele horizontale loopwerken met kogellagers met een 

draagvermogen van 65 kg garanderen dat de volglas vleugels 

extreem soepel glijden.



SOLARLUX SCHUIF-DRAAISYSTEEM SL 25XXL

COMFORT

De draaivleugel met  

knopgreep waarborgt  

een comfortabele bediening 

met één hand van binnen en 

buiten (optioneel).

HOOGTEVERSTELLING

Dankzij het tolerantiepro-

fiel voor het opvangen van 

bouwtoleranties tot 35 mm 

kan de hoogte van de vleu-

gels ook in gemonteerde toe-

stand nog worden afgesteld.

VENTILATIE

De vergrendelbare tweetraps 

spleetventilatie garandeert 

een gecontroleerde be- en 

ontluchting (optioneel).

VEILIGHEID 

Enkelvoudig veiligheidsglas 

(gehard) van 8 tot 12 mm 

biedt maximale veiligheid, 

ook bij hoge gebouwen.

FUNCTIONELE VEILIGHEID 

De krukbediening in roestvrij 

staal biedt een comfortabele 

bediening en inbraakwerend-

heid door middel van een slot 

(optioneel).



Systeemkenmerken

SCHUIF-DRAAISYSTEEM 
SL 25XXL

PROFIELSYSTEEM

 · Ongeïsoleerd volglas schuif-draaisysteem

 ·  Ruit lijnvormig boven en onder in aluminium profielen  

vastgezet, geen verticale vleugelprofielen

 ·  Vleugels m.b.v. loopmechanismen op horizontale  

profielen boven hangend en onder geleid

 ·  Looprail boven met tolerantieprofiel

 ·  Vlakke of opliggende vloerrail mogelijk

 · Verstelbaar verticaal kozijn  (+ 15 mm per kant)

 ·  Weerbestendige polyamide eindkappen op het  

horizontale vleugelprofiel

 ·  Schuifvleugel naar links en/of rechts naar openingspunt 

schuiven, door draaien naar binnen of buiten openen

AANZICHTEN

 · Kozijn  2 – 84 mm

 · Vleugel  0 mm

 · Vleugelovergang  0 mm

 · Bouwdiepte loop- en geleiderail  45 mm

 · Bouwdiepte vleugel  31 mm

BEGLAZING

 · Glasdiktes van 8, 10 en 12 mm enkelvoudig veiligheidsglas  

 dat aan heat-soak-test is onderworpen (optioneel)

 · Ruiten met rondom gepolijste randen

 · BESLAG

 · Verborgen beslagdelen in de profielen

 · Verschillende vergrendelingsopties voor draaivleugels

 · Magneethouder voor vastzetten van de draaivleugel

 · Ranke vleugelsnapsloten

 · Foutbedieningsblokkering bij tweede vleugelopening

 · Tweetraps spleetventilatie van de draaivleugel bij  

 roestvrijstalen kabel of draaiknop 

 

LOOPWERKTECHNIEK

 · Boven lopende loopwerktechniek met kogellagers

 · Geluidsreducerende, glasvezelversterkte  

 polyamide loopvlakken

 · Gesegmenteerde uitvoering mogelijk

DICHTHEID EN VENTILATIE

 ·  Permanente ventilatie en slagregendichtheid door  

gedefinieerde ventilatiespleet van de vleugels van  

3mm in gesloten toestand

 ·  Vergrendelbare tweetraps spleetventilatie bij draaivleugel  

maakt gecontroleerde be- en ontluchting mogelijk

 · Horizontaal boven en onder dubbele borstelafdichting

MILIEU

 · Gecertificeerde afvoer conform DIN EN ISO 14001:2009

 · Grondstofzuinige productie

 · Interne productiecontrole

Vleugelformaten

Testeigenschappen
European Technical Approval ETA-12/0263

Weerstand  
tegen windbelasting

–

Slagregendichtheid –

Luchtdoorlatendheid –

Bestandheid tegen herhaald 
openen en sluiten

–

Inbraakwerendheid –

Geluidsisolatie
Rw tot 
17 dB

Warmtedoorgangscoëfficiënt
onge- 

ïsoleerd

Aanwijzing: waarden zijn afhankelijk van uitvoeringsvariant en type glas
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Vleugelbreedte [mm]

solarlux.com

Aanwijzing:
 · Maten incl. kozijn
 · Vleugelgewicht max. 65 kg
 · Zonder inachtneming van wind- en stootlasten
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