
GREENSLIDE

Slanke schuiframen & -deuren

Uw = 1.5 W/M²K*

*afmetingen: 2720mm x 1850mm; 
UG: 1.0W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Gebruikte profielcombinatie: 
GSL010-GSL020 | GSL010-GSL021



Greenslide

GSL020

GSL211

GSL060GSL060

BIJZONDERE KENMERKEN

•  3 kamersysteem
•  Beglazingsprincipe: klembeglazing d.m.v. EPDM-dichtingen
•  Hang- en sluitwerk: ( 1, 2 of 3 punt sluiting afhankelijk van de 

vleugelhoogte )
•  Max. vleugelgewicht: 250kg
•  Wielen: 22 mm wielen (naaldlagers), enkele of dubbele 

wielen, verstelbaar of niet
•  Verschillende variaties mogelijk: 2-, 3-, 4-, 6- en 8-delig
• Dubbele rail: Aluminium, Inox of Polyamide
• Slide-in systeem

TECHNISCHE KENMERKEN

•  Aanzichtbreedte:  - kader:  33.4 mm - 46.9 mm
  - vleugel:  64 mm - 73.6 mm
•  Inbouwdiepte:  - kader:  2-rail: 64.8 mm
   3-rail: 116.8 mm 
   4-rail: 166.8 mm

 - vleugel: 44.1 mm
•  Sponninghoogte:  
 20 mm
•  Glasdikte:  
 24 - 28 - 32 mm
•  Thermische isolatie: 
 22mm, 28mm en 38mm

MATERIAAL 

Aluminium
•  Legering Al MgSi 05 - F22
•  T5 - T66 (NBN EN 755-2)
Toleranties
•  Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens  

NBN EN 12020-2
Dichtingen
•  EPDM volgens NBN EN 12365
Thermische onderbreking
•  Polyamide (PA 6.6.25) strippen versterkt met 25% glasvezel 

met draadlijm die een technische goedkeuring dragen 
(ATG/H 726)

OPPERVLAKTEBEHANDELING

•  Elektrostatische “Powder Coating”: volgens de richtlijnen 
van Qualicoat sea side in alle gangbare RAL-kleuren 
zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219

•  Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als 
structuur met een lakgarantie van 25 jaar

•  Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en  
structuurkleuren

•  Life Colours: matte structuurlakken
•  Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 

‘look’ van een anodisatieproces
•  Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
•  Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal 

(dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside 
garantie-certificaat. Bovendien wordt er u een seaside garantie 

van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

TOEPASSINGEN

•  Ter vervanging van opengaande ramen (vensters), waar 
de draaiende vleugel een belemmering vormt

•  Voor de constructie van een scheiding voor bv veranda’s 
of om een brede doorgang te creëren

•  Voor een scheiding tussen het terras en het huis/
appartement
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U-WAARDE
Tot 2.0 W/m²K afhankelijk van de 

profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)

LUCHTDICHTHEID Klasse 3 (NBN EN 12207)

WATERDICHTHEID Klasse 6 (NBN EN 12208)

WEERSTAND TEGEN WIND Klasse B3 (NBN EN 12210)

AKOESTIEK 31dB (-1;-5)

PRESTATIENIVEAU


