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Type
Karakter / toepassing

Paneel afmetingen:

Profieldikte

Glasdikte  

Hoogte

Breedte

Deurpaneel 

Frame opbouw

Paneel aanzicht

Beglazing

Afwerking 

Gewicht  

Onderlinge aansluiting 

van de panelen

Boven- en onder aansluiting

van de panelen

Zij-aansluiting (optie)

Rail

Wielen / Trolleys

Statisch gedrag

 

Omgevingscondities 

Opmerkingen

 

 

Visio 
Transparante mobiele glaswand, geschikt als afdichting, zonder dat het visuele contact tussen 

de onderlinge ruimtes verloren gaat.

45 mm

10 mm: bij een paneelhoogte t/m 3.000 mm 

12 mm: bij een paneelhoogte van 3.000 t/m 3.500 mm

Tot en met 3.500 mm

Tot en met 1.250 mm

Vrije doorgang breedte 866 mm, bij een standaardbreedte van 950 mm

Horizontale hard aluminium profielen (technisch geanodiseerd aluminium) waarin het glas is bevestigd.

Zichtbare horizontale aluminium profielen. Standaard uitvoering technisch naturel geanodiseerd alumi-

nium. Als optie in elke gewenste RAL-kleur te lakken.

10 – 12 mm gehard glas volgens Norm EN. 12150 met een tolerantie volgens EN. 572-2

Het glas kan uitgevoerd worden met een (gedeeltelijke) gematteerde of gekleurde laag. 

Daarnaast kan het glas gestraald worden, of voorzien worden van zeefdruk.

26 kg/m2

De horizontale profielen grijpen in elkaar, waardoor beschadiging van het glas wordt voorkomen.

De horizontale profielen worden voorzien van een tochtafdichting.

Aluminium U-profielen en/of tochtafdichtingsprofielen

Hard aluminium profiel (technisch naturel geanodiseerd), voor zowel de 1-punts rail met

de afmetingen 110 x 78 mm (b x h) als voor de 2-punts rail met de afmetingen 110 x 98 mm (b x h).

Gelagerd met slijtvaste kunststof loopvlakken waardoor het geruisarm en licht verrijden

van de panelen gegarandeerd is.

1-punts: max. 240 kg paneelgewicht

2-punts: max. 400 kg paneelgewicht

De panelen zijn alleen opgehangen in de rail zelfdragend en mogen niet door krachten

van buitenaf belast worden.

Geschikt voor binnen toepassingen. (Buiten toepassing op aanvraag.)

Afwijkende specificaties op aanvraag.

De inhoud van dit technisch data blad is tot op de datum van uitgifte bijgewerkt. 

FDS behoudt zich het recht om zonder bericht vooraf wijzigingen door te voeren. 

Drongen, 01.07.2013



Sluitpaneel Basispaneel

Communicatiepaneel

950

Deurpaneel

Tekening nr:

Type:

Datum:

Visio

0118-06-13



1900

Dubbel deurpaneel met

Standaard deurgreep (Standaard uitvoering)

1900

Dubbel deurpaneel met
Slotkast tegen slotkast met kruk (Optionele uitvoering)

Tekening nr:

Type:

Datum:

Visio

0218-06-13



110

45

15

1-punts ophanging

110

45

15

2-punts ophanging

Let op bevestiging rail is een voorbeeld. Zie afhangdetails voor diverse mogelijkheden

Tekening nr:

Type:

Datum:

Visio

0318-06-13



606010

Detail basispaneel

10

Detail communicatiepaneel

4

4

Standaard

Optioneel

Tochtdichting
zwart of transparant

31

31

Verticale profilering
optioneel

Verticale profilering
optioneel

Tochtdichting
zwart of transparant

Tekening nr:

Type:

Datum:

Visio

0418-06-13


