GLAZEN DEUREN

Helder en veilig comfort

SAINT-GOBAIN GLASS SYSTEMS

SA I NT- G O BA I N G L A S S SYSTE M S

Glazen deuren
Een glazen deur geeft stijl aan iedere gevel of interieur. Het grote
voordeel van glas is haar transparantie, waardoor het licht binnenkomt tot diep in de woning en de ruimte groter lijkt.
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VOORDELEN

... meer licht
Een glazen deur laat veel daglicht
binnenkomen tot ver in de woning.
Dit zorgt vooral voor een prettige
woonsfeer.

… doorzicht
Een glazen deur zorgt voor een totaal
of gedeeltelijk doorzicht tussen twee
plaatsen. Ze maakt de ruimtes groter
en schermt ze tevens af zodat de
privacy gegarandeerd blijft.

… tijdloze elegantie
Een glazen deur geeft stijl aan uw
interieur, klassiek of modern. Ze is
perfect met ieder ander materiaal te
combineren of het nu gaat om hout,
metaal, natuursteen… en creëert zo
een tijdloos design.

... gebruiksvriendelijk en
duurzaam
Een glazen deur is stabiel in de tijd.
Ze is bestand tegen vocht en is
gemakkelijk in onderhoud.

… op maat leverbaar
Een glazen deur kan men door de
keuze van de bewerking van het
oppervlak (zandstralen, etsen, …)
volgens de persoonlijke smaak
aanpassen. Ze is tevens leverbaar in
speciale afmetingen.

… veilig
Glazen deuren van SAINT-GOBAIN
GLASS worden standaard uitgevoerd
in SGG SECURIT. Dit glas heeft een
weerstand die 5 x hoger ligt dan
gewoon glas en valt bij breuk in kleine ongevaarlijke/ onscherpe stukjes
uiteen.

3 • SAINT-GOBAIN GLASS SYSTEMS

TO E PA S S I N G E N

Deuren op maat

Uitzonderlijke afmetingen : geëtste schuifdeuren.

Originele plaatsing : gezandstraalde deur die wentelt om haar as.
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Versnijden en kleuren : gekleurde schuifdeuren met
speciale vorm.

TO E PA S S I N G E N

Combinatie van glas en metaal : MANET systeem.

Volledig modulair : SGG SECURIT vouwwanden.
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TO E PA S S I N G E N

Gepersonaliseerde zandstraling

Deur in SGG PARSOL groen gezandstraald met bovenlicht in SGG PARSOL groen.

Alu naturel
CV1
Zwartgelakt
RAL 9005
Alu goud

Witgelakt
RAL 9016
Alu messing

Alu brons
615
Alu Inox

Inkomsas in SGG SPIDER GLASS - Vlaams parlement
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Glaswand met gezandstraald motief in SGG SEKURIT

TO E PA S S I N G E N

Veiligheidsdeuren
Het veiligheidsglas
SGG STADIP PROTECT gebruikt als
toegangssas of veiligheidsdeur,
beschermt u zowel tegen doorval als
tegen gewapend geweld.
Het systeem biedt verschillende
montagemogelijkheden. Van een
enkele veiligheidsdeur tot de
volledige veiligheidstussenwand,
met of zonder electrische bediening.

Talrijke toepassingen :
apotheken - luxe winkels - benzinestations - privé-woningen (homejacking preventie) -banken - computerzalen - ambassades - psychiatrische inrichtingen - gevangenissen

SGG

ARMOR deur, juwelier Holemans.

SGG SHIELD
Beglazing van 13 mm
axiale deur

BARRICADE
Beglazing van 12 tot 36 mm
axiale deur

SGG

SGG ARMOR
Beglazing van 12 tot 36 mm
deur op scharnier

Kogelwerend sas SGG BARRICADE,
Nationale Bank van België.
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TO E PA S S I N G E N

Kogelwerende tussenwand en deur SGG ARMOR, City Bank.

SGG

SHIELD veiligheidsdeuren - WTC - Brussel.
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Toegangssas SGG BARRICADE - Anhyp.

TO E PA S S I N G E N

Deuren in glas met een speciale techniek
ON

OFF

Doorzichtig of doorschijnend met een druk op de knop.
SGG PRIVA-LITE, Café Théâtre, Gent.

Automatische schuifdeuren - AMRO Bank.

Toegangssas - Electrabel.
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TO E PA S S I N G E N

Volglas tourniquet : Graaf de Ferraris-gebouw.

Tourniquet - EEG, Karel de Grote-gebouw.

10 • GLAZEN DEUREN

Conscience-gebouw

OMSCHRIJVING

Glazen deuren van SAINT-GOBAIN
GLASS worden gemaakt van SGG
SECURIT beglazing en zijn verkrijgbaar in de volgende types
(in standaardafmetingen of op maat) :
• SGG BOUTIQUE : binnen- of buitendeur in 1 of 2 draairichting(en) met of
zonder aanslag en 1 of 2 vleugels in
standaardafmeting;

• SGG CLARIT : binnendeur in
1 draairichting met aanslag en
voorzien van scharnieren;
• SGG LUXIT : binnendeur in
1 draairichting met aanslag op onderen boventaats met 1 of 2 vleugels;

• SGG STADIP SYSTEM : inbraak-en
kogelwerend profielsysteem voor
deuren en puien, als binnen-en
buitentoepassing. Raadpleeg ons
voor meer informatie.

• SGG SWING : zelfsluitende
binnendeur met onderplint, in 1 of
2 draairichting(en);

GAMMA

SGG

BOUTIQUE

SGG

CLARIT

SGG

SGG SWING

LUXIT

AFMETING VAN HET GLAS

894 x 2090 mm

730 x 2010 mm (8 mm dik)

(10 mm dik)

830 x 2010 mm (8 mm dik)
GLASSOORTEN

SGG
SGG

SATIMAT, SGG PLANILUX,

MASTER-CARRÉ, SGG PARSOL groen.

SGG

PLANILUX, SGG PARSOL groen, SGG MASTERGLASS, SGG DECORGLASS,
SGG

CHARME minicubes en waves, SGG SATIMAT, SGG SERALIT

BIJPASSEND TOEBEHOREN

1 boventaats,
1 vloerveer met of zonder rust,
1 boven- en onderschoen en
2 gaten voor de deurduwer,
cilinderslot en slotplaat

1 paar scharnieren + 1 slot
voorzien van knop of krukstel al
dan niet uitgerust met cylinder.

1 onderschoen en- taats,
1 bovenschoen en -taats,
1 slot voorzien van knop of
krukstel, al dan niet uitgerust met
cylinder

1 boventaats,
1 bovenschoen, 1 onderplint met
zelfsluitende deursluiter,
1 deurknop,
1 penduloveer met of zonder rust,
slot mogelijk als supplement

BESCHIKBARE KLEUREN

Bruut, naturel, goud, witgelakt,
brons

Bruut, naturel, goud, witgelakt,
brons, geanodiseerd aluminium,
messing

Bruut, naturel, goud, witgelakt,
brons, geanodiseerd aluminium,
messing

Bruut, naturel, goud, witgelakt,
brons

Al deze deuren worden ook op maat gemaakt. Voor metalen kozijnen bestaan er specifieke oplossingen.
Toebehoren in andere kleuren zijn eventueel beschikbaar op aanvraag (o.a. RVS, glanzend RVS en gepolijst messing).
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VERWERKING EN BEWERKING

Alle glastypes kunnen geheel of
gedeeltelijk gezandstraald of geëtst
worden. Het is hiermee ook mogelijk
een eigen ontwerp te laten

aanbrengen.
Tevens bestaat de mogelijkheid
gezeefdrukt glas toe te passen in een
standaard of zelf ontworpen patroon.

P L A AT S I N G

Glazen deuren dienen altijd te worden
geplaatst volgens de geldende reglementering en in overeenstemming
met : de afmetingen, de toepassing
(privé of zakelijk) en de omgeving.

REGLEMENTERING

Tevens is het bij risico op letsel of
doorval, in Nederland van belang de
NEN 3569 in acht te nemen (met
name bij glazen wanden), en in België
de NBN S 23-002.

Verdeler
SAINT-GOBAIN GLASS NEDERLAND
Wageningselaan 42
3903 LA Veenendaal
Tel : 0318 - 531.311
Fax : 0318 - 531.305
glassinfo.nl@saint-gobain-glass.com
www.saint-gobain-glass.com
SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX
Rue des Glaces Nationales 169
5060 Sambreville

HR Namen 1487
TVA BE 402 733 607
SGG ARMOR, SGG BARRICADE, SGG BOUTIQUE, SGG CHARME, SGG MASTER-CARRE, SGG LUXIT, SGG LISTRAL, SGG PARSOL,
SGG PLANILUX, SGG PRIVA-LITE, SGG PROTECT, SGG SECURIT, SGG SWING, SGG SHIELD,

zijn gedeponeerde merken.

JUST COMMUNICATION - SAINT-GOBAIN GLASS BENELUX 09-01 08.13

Een glazen deur moet, uit veiligheidsoverwegingen, altijd bestaan uit
gehard glas. In toepassingen waarbij
er een risico op letsel bestaat en/of op
plaatsen waar de reglementering dit
vereist, dient het glas zichtbaar te
worden gemaakt door middel van een
gezandstraald, geëtst of gezeefdrukt
motief.

