IDEAAL VOOR
TUINKAMERS
EN VERANDA’S

Glazen terraswanden in retro design.

TUINK AMERS

“Retro staat voor het teruggrijpen op producten
en ontwerpen uit het verleden. Vormgeving van
nieuwe producten is niet zozeer een kopie van een
eerder product, maar is erdoor geïnspireerd en
verwijst ernaar terug.”
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VERANDA’S

INTERIEURS

Uniek terraswandensysteem

Voor buiten of voor binnen

De Beschutt terraswanden kenmerken zich visueel door hun retro

De omkaderde glaswanden zijn ontworpen voor buiten, zoals plaatsing in

uitstraling. Ramen, omkaderd met slanke zwarte kaders en roeden, die de

veranda’s en buitenverblijven. Daarin hebben ze een afsluitende functie

sfeer oproepen van bouwstijlen uit vervlogen tijden. Deze op het verleden

en beschutten tegen weer en wind. De wanden zijn dus niet bedoeld voor

geïnspireerde vormgeving wordt bij onze glaswanden op hoog niveau

de buitengevel van een woning of gebouw, met het hoge vereiste isolatie-

gecombineerd met moderne, hedendaagse materialen en technieken.

niveau. Om toch meer comfort ook in buitenverblijven te geven kunnen de
wanden voorzien worden van isolatie/veiligheidsglas
Daarnaast kunnen de wanden ook in het interieur toegepast worden
als flexibele scheidingswand. En door het mooie design ziet het er ook
bijzonder sfeervol uit.
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TUINK AMERS
VER ANDA’S
INTERIEURS

De mogelijkheden van
ons terraswandensysteem.
Bijzonder aan het Beschutt terraswandenconcept is dat de verschillende

Vaste wanden

Openslaande deuren

Vouwwanden

functies goed bij elkaar passen. Zowel vaste wanden als vouwwanden

• Maximum hoogte 3000mm

• Maximum hoogte 3000mm

• Maximum hoogte 3000mm

kunnen uitstekend gecombineerd worden. Zo kan op elke plek gekozen

• Minimum paneelbreedte 300mm

• Minimum paneelbreedte 500mm

• Minimum paneelbreedte 500mm

worden wat nodig is. En het past perfect bij elkaar.

• Maximum paneelbreedte 1300mm

• Maximum paneelbreedte 1000mm

• Maximum paneelbreedte 950mm

• Optioneel te voorzien van maximaal 4

• Optioneel te voorzien van maximaal 4 tussenroeden

• Optioneel te voorzien van maximaal 4 tussenroeden

• Gehard veiligheidsglas; enkelglas of isolatieglas

• Gehard veiligheidsglas; enkelglas of isolatieglas

•	Voorzien van dubbele afdichtingen: 99% wind- en

•	Voorzien van dubbele afdichtingen: 99% wind- en

Uitvoeringsmogelijkheden

tussenroeden

• Vaste wanden

• Gehard veiligheidsglas; enkelglas of isolatieglas

• Deuren

• Voorzien van dubbele afdichtingen: 99% wind-

• Vouwwanden

en waterdicht

• Kleur: RAL 9005 (zwart) structuurcoating
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waterdicht

waterdicht

• Kleur: RAL 9005 (zwart) structuurcoating

• Kleur: RAL 9005 (zwart) structuurcoating

• Loopdeur met klink en cilinderslot

• Hangend systeem, gelagerde wielen in de looprail

• Contradeur met ingebouwd espagnolet

• Naar binnen of naar buiten te vouwen

Deze verschillende uitvoeringen zijn dus visueel identiek en kunnen binnen

• Draairichting vrij te kiezen

één configuratie bij elkaar gebruikt worden.

• Maximaal 7 gekoppelde panelen
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DE PRINCIPES
VAN EEN BESCHUT T
GL AZEN VOUWWAND

Bij de vouwwand zijn de panelen scharnierend aan elkaar verbonden en
kunnen als een harmonica opgevouwen worden. Als een vouwwand uit
een oneven aantal elementen bestaat kan het eerst te openen paneel als
deur gebruikt worden. De overige panelen kunnen makkelijk ontgrendeld
worden met een ingebouwde espagnoletbediening en vormen vervolgens
een opgevouwen pakket. De wand is nu volledig geopend. Het sluiten van
de wand gaat ook in een handomdraai.
De vouwwand kan naar binnendraaiend of naar buitendraaiend gekozen
worden. Ook kan de wand in twee delen, naar links en naar rechts,
gemaakt worden. Je krijgt dan de toegang in het midden. Er zijn veel
combinaties mogelijk voor de ideale situatie.
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KENMERKEN EN USP’S

De eerste vouwwand in
‘retro-look’

Aluminium is een modern,

berekend. Hoewel de profielen slank

hoogwaardig metaal met veel fijne

zijn is de stevigheid ruimschoots

De Beschutt vouwwand is uniek.

eigenschappen. Het is bijzonder

voldoende. Het effectieve ontwerp en

Veel mogelijkheden

Geen aluminium vouwwand zo slank

bruikbaar, duurzaam en recyclebaar.

de degelijkheid van de onderdelen laten

Het Beschutt terraswandenconcept

dat je het aantrekkelijke lijnenspel

En een voordeel voor buiten:

niets te wensen over.

omvat verschillende soorten ramen

van de historische stalen ramen kunt

aluminium roest niet!

bestand tegen weer en wind.

met elk hun eigen functie. Die functie

Veilig glas

kun je zelfs binnen één ruimte kiezen,

echte, doorlopende tussenroeden zoals

Het subtiele design

De ruiten zijn gemaakt van gehard

net wat op elke plek gewenst is. Of

je steeds meer ziet in raamkozijnen zijn

De Beschutt terraswanden kenmerken

veiligheidsglas. Glas zoals autoruiten,

je nu een vaste wand, openslaande

bijzonder.

zich door het cleane, minimalistische

die je alleen met een veiligheidshamer

deuren of de vouwwand kiest, in z’n

uiterlijk. De scharnieren zijn subtiel

kunt breken. Je zou kunnen zeggen

geheel ziet het er precies hetzelfde uit.

Het voordeel van aluminium

zoals bij oude stalen ramen. Ook

veiliger en sterker dan nodig. Ook het

Een prachtige sfeervolle eenheid.

Stalen ramen zijn prachtig om te zien.

de deurklink en espagnoletten zijn

optionele isolatieglas bestaat uit twee

Staal zelf, als materiaal, is echter niet

bijzonder vormgegeven met een

geharde ruiten.

zo geschikt voor buitentoepassing

verwijzing naar het industriële. Verder

van ramen en deuren. Wind- en

is alle techniek volledig weggewerkt in

Duurzaam

waterdichtheid zijn moeilijk te

de raamstijlen en het framewerk.

Geen schilderwerk achteraf. Het

uitstralen. Ook de mogelijkheid van

aluminium is duurzaam gecoat volgens

realiseren en technische mechanismen
zij niet zo mooi weg te werken.

Windbestendig

Qualcoat-normen. Andere onderdelen

Aluminium is voor al deze dingen juist

Een stevige storm is geen probleem

zijn gemaakt van o.a. roestvrijstaal.

bijzonder geschikt.

voor de wanden; daar zijn ze op

De overige materialen zijn eveneens

De eerste vouwwand in ‘retro-look’.
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www.beschutt.nl
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Beschutt v.o.f.

Moerbei 16

3371 NZ Hardinxveld-Giessendam

085 902 4620

www.beschutt.nl

info@beschutt.nl

