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Technische informatie

Legenda

01  Glaspanelen
• 8 mm dik enkelvoudigveiligheidsglas 
 naar keuze
• kanten geslepen
• in standaardmaat of op maat gemaakt
• rechthoekig, met afgeschuinde hoek 
 (op aanvraag) of als paspaneel
• helder glas
• diverse decors glas keramisch bedrukt 
 verschillende kleuren mogelijk
• houtpaneel als perfecte 
 montagehulp

02  Deur glaspaneel
• 8 mm dik veiligheidsglas naar keuze
• kanten geslepen
• In een vaste maat
• passende boringen t.b.v. slot 
 en deurkruk
• aanslag DIN links of rechts

03  tot 07  RVS elementen
• RVS V2A/3.04 of V4A/3.16 kwaliteit 
• RVS V4A/3.16 aan te bevelen 
 aan de kust 
• geslepen in K320 of 
 ongeslepen/industrieel

03  Palenset t.b.v. verwerking 
in het natte beton
• als begin-, midden- en eindpalen
• 60 x 60 mm, wanddikte 3 mm
• hoogte in standaardmaten of op maat
• 300 mm verlenging t.b.v. verwerking 
 in het natte beton
• paal bovenzijde gesloten met rvs kap 
• compleet met de juiste glasklemmen 
• de onderste klem is van onderen 
 gesloten, om het glas te steunen 
 en het doorglijden van het glaspaneel 
 te voorkomen

04  Palenset met grondplaat 
 om te schroeven
• als begin-, midden- en eindpalen
• 60 x 60 mm, wanddikte 3mm
• hoogte in standaardmaten of op maat
• met gelaste bodemplaat van 
 150 x 150 x 8 mm met 4 boorgaten 
 voor het bevestigen van de paal
• De 4 boorgaten in de bodemplaat zijn 
 maximaal geschikt voor M12 bouten
• paal bovenzijde gesloten met rvs kap
• compleet met de juiste glasklemmen
• de onderste klem is van onderen 
 gesloten, om het glas te steunen 
 en het doorglijden van het glaspaneel 
 te voorkomen

05  Optioneel: afdekkap voor palen 
 met grondplaat
• 155 x 155 x 30 mm
• wanddikte 1,5 mm

06  Deurpost set
• 60 x 60 mm, wanddikte 3mm
• hoogte in standaardmaat
• deurpaneel wordt met beslag set 
 aan de deurpost bevestigd
• verlengd om direct in het natte beton 
 te plaatsen of met bodemplaat
• aanslag DIN links of rechts
 compleet met de juiste glasklemmen

07  Glasklemmen voor de wand/muur 
• passende sets voor wand links 
 en rechts
• voor montage aan de wand
• de onderste klem is van onderen 
 gesloten, om het glas te steunen 
 en het doorglijden van het glaspaneel 
 te voorkomen

Binnen = GLaSkant

breedte glaspaneel 
+ 35 mm

hart-maat = breedte 
glaspaneel + 25 mm

hart-maat = breedte 
glaspaneel + 25 mm
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hart-maat deurpost = 1061 mm
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Buiten = BeDRukte-kant

Binnen = GLaSkant

Buiten = BuRen zijDe

aanzicht planning = 
aanzicht buitenzijde
De glasklem voor de 
wand/muur links heeft 
de opening naar rechts

!

aanzicht planning = 
aanzicht buitenzijde
De glasklemmen van de 
eind paal rechts hebben 
de opening naar links

!

De glaspanelen worden 
van buiten (burenzijde) 
met de glasklemmen 
aan de palensets 
bevestigd

!
40

37



Palensets
• Om in de natte beton te verwerken of op te schroeven inclusief de juiste glasklemmen
• Geschikt voor de verschillende Duitse windweerstandsklassen en de Nederlandse NEN 
• In standaardmaat of op maat gemaakt
• Leverbaar in RVS V2A/3.04 of V4A/3.16 kwaliteit
• Eigen productie in Nederland
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RVS- delen
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De juiste glasklemmen worden altijd met de benodigde RVS palen meegeleverd:

Glasklem met de opening naar 
beide zijden t.b.v. een midden paal

Glasklem met de opening naar 
links t.b.v. een eind paal

Bij een hoek paal 90 zitten de 
glasklemmen aan twee zijden

Glasklem met opening naar rechts 
t.b.v. een begin paal

Binnen = GLaSkant

Buiten = BuRen zijDe



Glas collectie
• 4 verschillende decoren en helder glas zijn leverbaar

• alle decoren zijn leverbaar in 5 translucente kleuren: frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood en antraciet.
• hoogwaardige glas-keramische zeefdruk
• gedrukte zijde = buiten- "buren" zijde, alstublieft bij opdrachten hiermee rekening houden. Met name bij glas met afgeschuinde hoek

• alle decoren en helder glas zijn in de verschillende standaardmaten als ook op maat gemaakt te leveren.

GLaSzijDe

enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
• in standaardmaat of op maat gemaakt
• maximale breedte = 1200 mm
• maximale hoogte = 1800 mm
• kanten geslepen
• omvangrijk leveringsprogramma
• rechthoek, pas en model (op aanvraag) glas
• helder
• glas-keramisch bedrukt glas in translucente kleuren en dekoren
• glaspanelen zonder boringen
• verpakt in folie met beschermhoekjes
• gewicht per vierkante meter glas = ca. 20 kg.

GLaSzijDe
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Glaspanelen
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strepen 
decor 81

strepen 
decor 82

strepen 
decor 83

vol/volledig 
decor 84

Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik

helder glas

enkelzijdig gedrukt decor

DRukzijDe

DRukzijDe

DRukzijDe
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Glaspanelen

Voorraad/magazijn artikelen
X = direct met volgende zending leverbaar
 rechthoekig glas in hoogte van 1200 mm en 1800 mm en de breedten 515, 1030 en 1200 mm

ò = leverbaar maar alleen op aanvraag

helder glas frosted cremewit mosgroen robijnrood antraciet

helder glas standaardmaat rechthoek X

helder glas standaardmaat in model X

strepen decor 81 standaardmaat rechthoek X ò ò ò ò

strepen decor 82 standaardmaat rechthoek X ò ò ò ò

strepen decor 83 standaardmaat rechthoek X ò ò ò ò

vol/volledig decor 84 standaardmaat rechthoek X ò ò ò ò

De perfecte montage-hulp
• Bij elk glaspaneel kan een houtpaneel in dezelfde maat worden besteld
• Dankzij het lichte houtpaneel is het gemakkelijk om de RVS palen 
 te richten.
• het garandeerd u naderhand van een comfortabele 
 en zekere montage van de glaspanelen.

90°

Houtpanelen aan de 
palen monteren

Palen uitrichten en 
monteren

Houtpanelen verwijderen 
en het glas plaatsen

Een houtpaneel als perfecte montage hulp
Als optie kan bij iedere bestelde glasplaat een houtpaneel in dezelfde maten worden mee besteld. 
Hiermee kan de afstand en hoogte van de RVS palen worden bepaald. Het is lichter, voorkomt breuk en 
eventuele beton spatten op het glas.
zo eenvoudig is het:

Klaar!



paleNsets voor extra lage glaspaNeleN 
iN staNdaardmaat

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 900 900 900 900
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

- Palen met vaste hoog
 voor lage glaspanelen hoogte 970
 palen direct in natte beton + 300 mm

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 9bb24 / 0132 9bm24 / 0142 9be24 / 0132 9bh44 / 0167
V4a/3.16 9bb26 / 0158 9bm26 / 0170 9be26 / 0158 9bh46 / 0199

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 9pb24 / 0132 9pm24 / 0142 9pe24 / 0132 9ph44 / 0167
V4a/3.16 9pb26 / 0158 9pm26 / 0170 9pe26 / 0158 9ph46 / 0199

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

extra lage glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 900 900 900 1200
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 9g120h / 089 9g103h / 080 9g515h / 053 0g0h / **099
**minimale 

berekenings-grootte 
1 m2 per glas.

Montage hulp 9h120 / 012 9h103 / 012 9h515 / 010 0h0 / **019

Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BtW06 prijslijst 2018 outdoor programma

Vast systeem 
900 systeem

2x 2x2x 2x

2x

muur-glasklemsets 
voor extra lage glaspaNeleN

set (=2) voor muur links set (=2) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 2mkl24 / 035 2mkr24 / 035
V4a/3.16 2mkl26 / 039 2mkr26 / 039
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Binnen = GLaSkant

Buiten = BeDRukte-kant
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paleNsets voor lage glaspaNeleN 
iN staNdaardmaat

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1200 1200 1200 1200
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

- Palen met vaste hoog
 voor lage glaspanelen hoogte 1270
 palen direct in natte beton + 300 mm

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 2bb24 / 0158 2bm24 / 0172 2be24 / 0158 2bh44 / 0202
V4a/3.16 2bb26 / 0190 2bm26 / 0204 2be26 / 0190 2bh46 / 0239

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 2pb24 / 0158 2pm24 / 0172 2pe24 / 0158 2ph44 / 0202
V4a/3.16 2pb26 / 0190 2pm26 / 0204 2pe26 / 0190 2ph46 / 0239

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

lage glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 1200 1200 1200 1200
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 2g120h / 099 2g103h / 088 2g515h / 056 0g0h / **099
enkelvoudig veiligheidsglas met decor frosted
(zie onderstaand voor de decors)

0189 0160 0105 **0290

enkelvoudig veiligheidsglas met decor 
in cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet,
in deze decoren mogelijk:

    81           82           83           84

0236 0207 0136 **0349

**minimale 
berekenings-grootte 

1 m2 per glas.

Montage hulp 2h120 / 012 2h103 / 012 2h515 / 010 0h0 / **019

Vast systeem 
1200 systeem

2x 2x2x 2x

2x

muur-glasklemsets 
voor lage glaspaNeleN

set (=2) voor muur links set (=2) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 2mkl24 / 035 2mkr24 / 035
V4a/3.16 2mkl26 / 039 2mkr26 / 039
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Ieder decor is in deze kleuren mogelijk
frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet.

Binnen = GLaSkant

Buiten = BeDRukte-kant
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paleNsets voor middelhoge glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1500 1500 1500 1500
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

- Palen met vaste hoog
 voor middelhoge glaspanelen hoogte 1570
 palen direct in natte beton + 300 mm

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 5bb34 / 0190 5bm34 / 0209 5be34 / 0190 5bh64 / 0248
V4a/3.16 5bb36 / 0228 5bm36 / 0246 5be36 / 0228 5bh66 / 0293

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 5pb34 / 0190 5pm34 / 0209 5pe34 / 0190 5ph64 / 0248
V4a/3.16 5pb36 / 0228 5pm36 / 0246 5pe36 / 0228 5ph66 / 0293

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

middelhoge glaspaNeleNsets 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 1500 1500 1500 1500
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 5g120h / 0110 5g103h / 094 5g515h / 061 0g0h / **099
**minimale 

berekenings-grootte 
1 m2 per glas.

Montage hulp 8h120 / 015 8h103 / 015 8h515 / 013 0h0 / **019

muur-glasklemsets 
voor middelhoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 8mkl34 / 049 8mkr34 / 049
V4a/3.16 8mkl36 / 055 8mkr36 / 055

Vast systeem 
1500 systeem
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paleNsets voor hoge glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1800 1800 1800 1800
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

- Palen met vaste hoog
 voor hoge glaspanelen hoogte 1870
 palen direct in natte beton + 300 mm

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in 
natte beton met 300 mm 
verlenging

V2a/3.04 8bb34 / 0207 8bm34 / 0226 8be34 / 0207 8bh64 / 0265
V4a/3.16 8bb36 / 0249 8bm36 / 0267 8be36 / 0249 8bh66 / 0314

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 8pb34 / 0207 8pm34 / 0226 8pe34 / 0207 8ph64 / 0265
V4a/3.16 8pb36 / 0249 8pm36 / 0267 8pe36 / 0249 8ph66 / 0314

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

hoge glaspaNeleNsets 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie 
 met rand en hoek bescherming

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 1800 1800 1800 1800
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 8g120h/0120 8g103h/099 8g515h/065 0g0h/**099
enkelvoudig veiligheidsglas met decor 
frosted (zie onderstaand voor de decors)

0248 0219 0117 **0290

enkelvoudig veiligheidsglas met decor 
in cremewit, mosgroen, robijnrood, 
antraciet, in deze decoren mogelijk:

    81           82           83           84

0297 0267 0154 **0349

**minimale 
berekenings-grootte 

1 m2 per glas.

Montage hulp 8h120 / 015 8h103 / 015 8h515 / 013 0h0 / **019

Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BtW09 prijslijst 2018 outdoor programma

Vast systeem 
1800 systeem

muur-glasklemsets 
voor hoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 8mkl34 / 049 8mkr34 / 049
V4a/3.16 8mkl36 / 055 8mkr36 / 055
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Ieder decor is in deze kleuren mogelijk
frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet.
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paleNsets voor lage glaspaNeleN 
op maat gemaakt

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 900 - 1200 900 - 1200 900 - 1200 900 - 1200
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar
- Palen worden precies op maat 
 geleverd ten behoeve van de 
 gewenste glaspanelen hoogte.

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8 mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 0bb24 / 0184 0bm24 / 0200 0be24 / 0184 0bh44 / 0231
V4a/3.16 0bb26 / 0216 0bm26 / 0235 0be26 / 0216 0bh46 / 0277

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 0pb24 / 0184 0pm24 / 0200 0pe24 / 0184 0ph44 / 0231
V4a/3.16 0pb26 / 0216 0pm26 / 0235 0pe26 / 0216 0ph46 / 0277

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

lage glaspaNeleN 
op maat gemaakt

Glas rechthoekig glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

variabele breedte glaspaneel in mm van 400 tot 1200 mogelijk
variabele hoogte glaspaneel in mm van 900 tot 1200 mogelijk
hartmaat palen in mm breedte glas + 25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per m2  (**minimale berekenings-grootte 1 m2 per glas)

enkelvoudig veiligheidsglas helder 0g0h / **099
enkelvoudig veiligheidsglas met decor frosted 
(zie onderstaand voor de decors)

**0290

enkelvoudig veiligheidsglas met decor in cre-
mewit, mosgroen, robijnrood, antraciet, in deze 
decoren mogelijk:

    81           82           83           84

**0349

Montage hulp 0h0 / **019

Vast systeem 
Op maat

muur-glasklemsets 
voor lage glaspaNeleN

set (=2) voor muur links set (=2) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 2mkl24 / 035 2mkr24 / 035
V4a/3.16 2mkl26 / 039 2mkr26 / 039
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Ieder decor is in deze kleuren mogelijk
frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet.

Binnen = GLaSkant

Buiten = BeDRukte-kant

Houdt u er rekening mee dat het dekor naar boven 
toe anders kan eindigen i.v.m. de hoogte van het glas.
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paleNsets voor hoge glaspaNeleN 
op maat gemaakt

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1201 - 1800 1201 - 1800 1201 - 1800 1201 - 1800
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar
- Palen worden precies op maat 
 geleverd ten behoeve van de 
 gewenste glaspanelen hoogte.

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8 mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 0bb34 / 0241 0bm34 / 0266 0be34 / 0241 0bh64 / 0311
V4a/3.16 0bb36 / 0286 0bm36 / 0311 0be36 / 0286 0bh66 / 0361

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 0pb34 / 0241 0pm34 / 0266 0pe34 / 0241 0ph64 / 0311
V4a/3.16 0pb36 / 0286 0pm36 / 0311 0pe36 / 0286 0ph66 / 0361

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. /prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

hoge glaspaNeleNsets 
op maat gemaakt

Glas rechthoekig glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

variabele breedte glaspaneel in mm van 400 tot 1200 mogelijk
variabele hoogte glaspaneel in mm van 1201 tot 1800 mogelijk
hartmaat palen in mm breedte glas + 25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per m2  (**minimale berekenings-grootte 1 m2 per glas)

enkelvoudig veiligheidsglas helder 0g0h / **099
enkelvoudig veiligheidsglas met decor frosted 
(zie onderstaand voor de decors)

**0290

enkelvoudig veiligheidsglas met decor in cre-
mewit, mosgroen, robijnrood, antraciet, in deze 
decoren mogelijk:

    81           82           83           84

**0349

Montage hulp 0h0 / **019

muur-glasklemsets 
voor hoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 8mkl34 / 049 8mkr34 / 049
V4a/3.16 8mkl36 / 055 8mkr36 / 055

Vast systeem 
Op maat
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Houdt u er rekening mee dat het dekor naar boven 
toe anders kan eindigen i.v.m. de hoogte van het glas.

Houdt u er rekening mee dat het dekor naar boven 
toe anders kan eindigen i.v.m. de hoogte van het glas.

Ieder decor is in deze kleuren mogelijk
frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet.
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paleN voor 
extra lage glaspaNeleN 

paleN voor 
lage glaspaNeleN 

RVS palensets begin midden eind hoek begin midden eind hoek

voor glaspanelen in de hoogte / mm 900 900 900 900 1200 1200 1200 1200
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar
- Palen met vaste hoogte:
 - voor extra lage glaspanelen 
  970 mm
 - voor lage glaspanelen 1270 mm
 - palen voor direct in natte beton 
  met 300 mm verlenging
- zonder glasklemmen, 
 met de juiste boringen

Art.nr. 
prijs per paal

Art.nr. 
prijs per paal

palenset voor direct in 
natte beton met 300 mm 
verlenging

V2a/3.04 9bb04 097 9bb04 097 9bb04 097 9bh04 0107 2bb04 0125 2bb04 0125 2bb04 0125 2bh04 0135

V4a/3.16 9bb06 0119 9bb06 0119 9bb06 0119 9bh06 0129 2bb06 0152 2bb06 0152 2bb06 0152 2bh06 0162

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 9pb04 097 9pb04 097 9pb04 097 9ph04 0107 2pb04 0125 2pb04 0125 2pb04 0125 2ph04 0135

V4a/3.16 9pb06 0119 9pb06 0119 9pb06 0119 9ph06 0129 2pb06 0152 2pb06 0152 2pb06 0152 2ph06 0162

glasklemmeNset 
voor extra lage eN lage glaspaNeleN

Glasklemmenset voor beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor bevestiging aan de palen
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. 
prijs per glasklemset

glasklemmenset V2a/3.04 2kl24 
035

2km24 
049

2kr24 
035

2kh44 
068

V4a/3.16 2kl26 
039

2km26 
053

2kr26 
039

2kh46 
078

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

muur-glasklemsets 
voor extra lage eN lage glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 2mkl24 / 035 2mkr24 / 035
V4a/3.16 2mkl26 / 039 2mkr26 / 039

Vast systeem 
Losse RVS onderdelen
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Vast systeem 
Losse RVS onderdelen

paleN voor 
middelhoge glaspaNeleN

paleN voor 
hoge glaspaNeleN

RVS palensets begin midden eind hoek begin midden eind hoek

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar
- Palen met vaste hoogte:
 - voor middelhoge glaspanelen 
  1570 mm
 - voor hoge glaspanelen 1870 mm
 - palen voor direct in natte beton 
  met 300 mm verlenging
- zonder glasklemmen, 
 met de juiste boringen

Art.nr. 
prijs per paal

Art.nr. 
prijs per paal

palenset voor direct in 
natte beton met 300 mm 
verlenging

V2a/3.04 5bb04 0142 5bb04 0142 5bb04 0142 5bh04 0152 8bb04 0158 8bb04 0158 8bb04 0158 8bh04 0169

V4a/3.16 5bb06 0173 5bb06 0173 5bb06 0173 5bh06 0183 8bb06 0194 8bb06 0194 8bb06 0194 8bh06 0204

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 5pb04 0142 5pb04 0142 5pb04 0142 5ph04 0152 8pb04 0158 8pb04 0158 8pb04 0158 8ph04 0169

V4a/3.16 5pb06 0173 5pb06 0173 5pb06 0173 5ph06 0183 8pb06 0194 8pb06 0194 8pb06 0194 8ph06 0204

glasklemmeNset 
voor middelhoge eN hoge glaspaNeleN

Glasklemmenset voor beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor bevestiging aan de palen
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. 
prijs per glasklemset

glasklemmenset V2a/3.04 8kl34 
049

8km34 
069

8kr34 
049

8kh64 
098

V4a/3.16 8kl36 
055

8km36 
073

8kr36 
055

8kh66 
0110

optioNele toebehoreN 
voor paleN met schroef plaat

- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per afdekkap

afdekkap voor bodemplaat V2a/3.04 kap04 / 018
V4a/3.16 kap06 / 021

3x 3x3x 3x

3x

muur-glasklemsets 
voor middelhoge eN hoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 8mkl34 / 049 8mkr34 / 049
V4a/3.16 8mkl36 / 055 8mkr36 / 055
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Vast systeem 
Deuren + kozijn

deur-glaspaNeleN
voorgeboord t.b.v. beslag

aanslag Din links Din rechts

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- met de juiste boringen 
 voor het beslag
- Aanslag DIN linke of rechts

vaste breedte glaspaneel in mm 987 987
vaste hoogte glaspaneel in mm 1800 1800
hartmaat palen in mm 1055 1055
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per deur-glaspaneel

enkelvoudig veiligheidsglas helder 8gd987lh / 0289 8gd987rh / 0289
enkelvoudig veiligheidsglas met decor frosted 
(zie onderstaand voor de decors)

0580 0580

enkelvoudig veiligheidsglas met decor 
in cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet, 
in deze decoren mogelijk:

    81           82           83           84

0651 0651

GLaSzijDe

DRukzijDe

Ieder decor is in deze kleuren mogelijk
frosted, cremewit, mosgroen, robijnrood, antraciet.

artikel RVS Din art. nr.
Prijs 

per set
Beslagset voor glazen deuren
- Deurslot
- 2 x een scharnier

V2A 
/3.04

Links

Rechts

dbl4

dbr4

0233

0233

artikel RVS Din

Vaste 
hoogte 
in mm

Vaste 
breedte 

in mm

Geschikt voor 
een glashoogte 

van (in mm) art. nr.
Prijs 

per stuk
deurkozijn met bodemplaat 
om te schroeven
- met de juiste boringen 
 voor het beslag en glasklemmen

V2A 
/3.04

Links
Rechts

2080
2080

1115
1115

987 x 1800
987 x 1800

dkpl4
dkpr4

0492
0492

V4A 
/3.16

Links
Rechts

2080
2080

1115
1115

987 x 1800
987 x 1800

dkpl6
dkpr6

0586
0586

deurkozijn voor direct in nat beton 
met 300mm verlenging
- met de juiste boringen 
 voor het beslag en glasklemmen

V2A 
/3.04

Links
Rechts

2380
2380

1115
1115

987 x 1800
987 x 1800

dkbl4
dkbr4

0492
0492

V4A 
/3.16

Links
Rechts

2380
2380

1115
1115

987 x 1800
987 x 1800

dkbl6
dkbr6

0586
0586

+ + =

Een compleet deur element bestaat uit:

Kozijn BeslagsetGlazen deur
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paleNsets voor middelhoge glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1500 1500 1500 1500
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

- Palen met vaste hoog
 voor middelhoge glaspanelen hoogte 1500
 palen direct in natte beton + 300 mm
- ongeslepen koker en klemmen met een 
 industriele uitstraling

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V2a/3.04 r5bb34 / 0190 r5bm34 / 0209 r5be34 / 0190 r5bh64 / 0248
V4a/3.16 r5bb36 / 0228 r5bm36 / 0246 r5be36 / 0228 r5bh66 / 0293

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V2a/3.04 r5pb34 / 0190 r5pm34 / 0209 r5pe34 / 0190 r5ph64 / 0248
V4a/3.16 r5pb36 / 0228 r5pm36 / 0246 r5pe36 / 0228 r5ph66 / 0293

middelhoge glaspaNeleNsets 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 8 mm dik
- Ieder glas is apart verpakt in folie met rand 
 en hoek bescherming

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 1500 1500 1500 1500
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 5g120h / 0110 5g103h / 094 5g515h / 061 0g0h / **099
**minimale 

berekenings-grootte 
1 m2 per glas.

Montage hulp 8h120 / 015 8h103 / 015 8h515 / 013 0h0 / **019

muur-glasklemsets 
voor middelhoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 8 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- In V2A/3.04 en V4A/3.16 leverbaar

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V2a/3.04 r8mkl34 / 049 r8mkr34 / 049
V4a/3.16 r8mkl36 / 055 r8mkr36 / 055

Vast systeem 
1500 systeem Robuust
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paleNsets voor hoge glaspaNeleN 
iN staNdaardmateN

RVS palensets beginpalen middenpalen eindpalen hoekpalen

voor glaspanelen in de hoogte / mm 1800 1800 1800 1800
- Altijd in RVS V4A/3.16

- Palen met vaste hoog
 voor hoge glaspanelen hoogte 1870
 palen direct in natte beton + 300 mm

- inclusief passende glasklemmen
- voor 8mm dikke glaspanelen
- 1 glasklem onder gesloten

Art.nr. / prijs per palenset

palenset voor direct in natte 
beton met 300 mm verlenging

V4a/3.16 kbb56 / 0456 kbm56 / 0478 kbe56 / 0456 kbh106 / 0575

palenset met bodemplaat 
om te schroeven

V4a/3.16 kpb56 / 0456 kpm56 / 0478 kpe56 / 0456 kph106 / 0575

hoge glaspaNeleNsets 
iN staNdaardmateN

Glas rechthoekig glas pas-glas

- Enkelvoudig veiligheidsglas 10 mm 
 of 12 mm dik

vaste breedte glaspaneel in mm 1200 1030 515 -
variabele breedte glaspaneel in mm - - - 400 tot 1199
vaste hoogte glaspaneel in mm 1800 1800 1800 1800
hartmaat palen in mm 1225 1055 540 breedte glas +25
uitvoering glaspaneel Art.nr. / prijs per glaspaneel prijs per m2

enkelvoudig veiligheidsglas helder 
10 mm dik

op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

enkelvoudig veiligheidsglas helder 
12 mm dik 

op aanvraag op aanvraag op aanvraag op aanvraag

**minimale 
berekenings-grootte 

1 m2 per glas.

Vast systeem 
k5 systeem

muur-glasklemsets 
voor hoge glaspaNeleN

set (=3) voor muur links set (=3) voor muur rechts

- voor 10 of 12 mm dikke glaspanelen
- voor wand/muur bevestiging
- 1 glasklem onder gesloten
- Altijd in RVS V4A/3.16

Art.nr. / prijs per glasklemset

muur-glasklemset V4a/3.16 kmkl56 / 094 kmkr56 / 094
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Speciaal voor gebieden waar soms extreme wind staat, zoals direct aan de kust (20m eraf) bij de Noordzee 

of het Ijsselmeer is K5 bedacht. Dit systeem heeft standaard een dikkere koker (5mm), standaard 5 glasklem-

men per paal en er wordt met een massieve bodemplaat van 20cm bij 25cm die 15mm dik is gewerkt. Ook is 

het glas dikker dan bij het standaard systeem. Het is 10mm of 12mm in plaats van de normale 8mm dikte.
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 mobiele/
verplaatsbare

systemeN



Mobiel & verplaatsbaar 
Beton: Windwand

Een windscherm of een meubel? Een product wat door haar 

hoge eigen gewicht zeer stabiel is maar niet is bevestigd in 

de bodem en daardoor altijd verplaatsbaar blijft. 

Beton storten, of gaten boren voor windbescherming is dan 

ook niet meer nodig. Door haar speciale vormgeving kunnen 

er geen mensen op gaan staan of zitten en kunnen de lijnen 

en hoeken van het terras worden gevolgd. ± 600 kg massief

beton gecombineerd met hoogwaardig edelstaal V4A/3.16 

en 8mm gehard veiligheidsglas geven dit product een zeer 

solide uitstraling. Terwijl het door uzelf verplaatsbaar is met 

een pomp/palletwagen. Het beton is verkrijgbaar in de kleur 

antraciet of grijs en is voorzien van een vocht en vuil  

afstotende coating. De Windwand is te combineren met ons 

product de ‘Betonbank’.

Artikel: Windwand

Model WWD 130 grijs WWD 130 antraciet

Breedte (cm) 130 130

Hoogte (cm) 162 162

Diepte (cm) 65 65

Type RVS RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Mobiel/verplaatsbaar Verplaatsbaar Verplaatsbaar

Betonkleur Grijs Antraciet

Bouwpakket/gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas wwgh130 / 0920,81 wwah130 / 0969,21

Decor glas wwgd130 / 01.028,50 wwad130 / 01.078,11

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag

Windwand: verplaatsbaar met pompwagen

Windwand: speciale vormgeving voor hoek 90°

18 prijslijst 2018 outdoor programma Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BTW

Alle decoren zijn leverbaar 
in 5 translucente kleuren: 
frosted, cremewit, mosgroen, 
robijnrood en antraciet

strepen 
decor 81

strepen 
decor 82

strepen 
decor 83

vol/volledig 
decor 84

helder glas
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Mobiel & verplaatsbaar 
Beton: Betonbank

Een product wat vast staat maar niet direct in de grond. 

Ook zou u de tegels in het terras graag onberoerd laten. 

Toch zou windbescherming fijn zijn en deze bescherming 

mag zo weinig mogelijk ruimte in beslag nemen. Dan komt 

de betonbank zeker in aanmerking. Met zijn 800 kg en 

vervaardiging uit beton kan dit product tegen een stootje 

maar is altijd verplaatsbaar met een pompwagen. Net als 

bij het RVS plantenbak + bankje zijn de zit- en rugdelen van 

een hoogwaardige hout- kunststof composiet gemaakt 

in de kleur bruin of donkergrijs. Het beton is verkrijgbaar 

in de kleur antraciet of grijs en wordt altijd in een vocht 

en vuil afstotende coating gespoten. De betonbank is te 

combineren met zijn zusje, de ‘Windwand’ en bij al het RVS 

is gekozen voor de hoogwaardigere versie V4A/3.16.

Artikel: Betonbank

Model BeBK 130 grijs BeBKZ 130 grijs BeBK 130 antraciet BeBKZ 130 antraciet

Breedte (cm) 130 130 130 130

Hoogte (cm) 162 162 162 162

Diepte (cm) 65 65 65 65

Type RVS RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Mobiel/verplaatsbaar Verplaatsbaar Antraciet Antraciet Antraciet

Betonkleur Grijs Grijs Antraciet Antraciet

Bouwpakket/gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Uitvoering Rugleuning Rugleuning + zitting Rugleuning Rugleuning + zitting

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas begh130 / 01.012,77 beghz130 / 01.143,45 beah130 / 01.062,38 beahz130 / 01.193,06

Decor glas begd130 / 01.121,67 begdz130 / 01.252,35 bead130 / 01.170,07 beadz130 / 01.300,75

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Betonbank: met rugleuning + zitting

Betonbank: met rugleuning

Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BTW

Alle decoren zijn leverbaar 
in 5 translucente kleuren: 
frosted, cremewit, mosgroen, 
robijnrood en antraciet

strepen 
decor 81

strepen 
decor 82

strepen 
decor 83

vol/volledig 
decor 84

helder glas
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Mobiel & verplaatsbaar 
RVS: Windhoek

De wind altijd uit verschillende richtingen? ’s Avonds het terras weer opruimen? Geen montage in de grond?

Dan zou de windhoek een oplossing kunnen zijn. Of moeten er verschillende tafels, bureau’s of werkplekken 

van elkaar worden gescheiden? Ook dan is de windhoek een ideale oplossing. Met verschillende afmetingen 

en uitvoeringen zit er altijd een versie tussen die aan uw wensen voldoet. En mocht dit niet geval zijn dan 

maken we volledig naar uw wens en product. De verschillende hoeken zijn met elkaar te combineren en wor-

den altijd uitgevoerd met 2 assig geremde wielen. Het RVS is altijd de hoogwaardigere V4A/3.16 wat ook 

geldt voor de behuizing van de wielen.

Artikel: RVS Windhoek

Model VH 130 VH 217 VH 226

Breedte (cm) 130 x 130 217 x 217 226 x 226

Hoogte (cm) 138 138 / 150 138 / 150

Type RVS RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Mobiel/verplaatsbaar Mobiel Mobiel Mobiel

Opvouwbaar/Vaste vorm Vaste vorm Vaste vorm Opvouwbaar

Bouwpakket/gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Wielen Wielen 2 assig geremd Wielen 2 assig geremd Wielen 2 assig geremd

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas, 138 cm hoog vh130h / 01.299,54 vh217h / 01.969,88 vh226h / 02.118,71

Helder glas, 150 cm hoog 5vh130h / 01.570,52 5vh217h / 02.350,31 5vh226h / 02.499,71

Decor glas, 138 cm hoog vh130d / 01.484,67 vh217d / 02.340,14 vh226d / 02.488,97

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Windhoek: VH226 uitgevouwen Windhoek: VH130 Windhoek: VH217 Windhoek: VH226 opgevouwen

Alle decoren zijn leverbaar 
in 5 translucente kleuren: 
frosted, cremewit, mosgroen, 
robijnrood en antraciet
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Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BTW

Mobiel & verplaatsbaar 
RVS: R40

1 scherm of liever meerdere? Niet koppelen, koppelen met de 

muur of met andere R40 schermen?

 Het RVS Rechte Scherm is een eenvoudige mobiele oplossing die 

zeer vlot is te verplaatsen en te veranderen van vorm. Doordat het 

product modulair is opgebouwd, zijn de schermen met elkaar te 

verbinden en ontstaat er een flexibele oplossing. Dit windscherm 

is daarnaast ook zeer geschikt voor een gebogen terras en de  

lichte constructie zorgt 

er voor dat drempels of 

trapjes een kleinere 

uitdaging worden.

R40: 192cm x 133cm
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Artikel: Betonbank

Model R40 132 x 133 R40 132 x 150 R40 192 x 133 R40 192 x 150

Breedte (cm) 132 132 192 192

Hoogte (cm) 133 150 130 150

Diepte (cm) 65 65 65 65

Type RVS RVS V2A/3.04 RVS V2A/3.04 RVS V2A/3.04 RVS V2A/3.04

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Verplaatsbaar Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel

Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas 2R403 / 0702,77 5R403 / 0766,51 2R409/ 0793,16 5R409  / 0856,90

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

Verbindingsogen, extra per zijde 025,59 025,59 025,59 025,59

Buis, extra per stuk 020,00 020,00 020,00 020,00
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Mobiel & verplaatsbaar 
RVS: Plantenbak

De verrijdbare plantenbak is de groene oplossing van Tuinglas. Het sluit perfect aan bij de wens om 

design, groen en flexibiliteit te willen combineren. Standaard is de breedte 130cm en het RVS is altijd de 

hoogwaardigere versie V4A/3.16. Anders dan bij de versie met het bankje, staan de palen exact in het 

midden van de bak. Gekozen kan worden voor een uitvoering met wielen of kunststof pootjes. In het 

geval van de kunststof pootjes, blijft de bak verplaatsbaar met een pompwagen. Afhankelijk van de 

behoefte van de klant en de plaats waar de bak komt te staan, kan gewicht worden toegevoegd.

Artikel: RVS Plantenbak

Model BBP 130 BBW 130

Breedte (cm) 130 130

Hoogte (cm) 166 166

Diepte (cm) 65 65

Type RVS RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Mobiel/verplaatsbaar Mobiel Mobiel

Bouwpakket/gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Uitvoering Kunststof pootjes Wielen 2 assig geremd

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas bbph130 / 01.648,02 bbwh130 / 01.733,93

Decor glas bbpd130 / 01.755,71 bbwd130 / 01.841,62

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag

BBW 130 (met wielen) BBP 130 (met pootjes)

BBP 130 (met pootjes)

Alle decoren zijn leverbaar 
in 5 translucente kleuren: 
frosted, cremewit, mosgroen, 
robijnrood en antraciet
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Levertijd 3 - 5 weken Prijzen incl. BTW

Mobiel & verplaatsbaar 
RVS: Plantenbak + bankje

De verrijdbare plantenbak + bankje is een nieuwe innovatie van Tuinglas. Het sluit perfect aan bij de 

hedendaagse behoefte waarbij flexibiliteit, uitstraling en een onderscheidend karakter steeds  

belangrijker worden. Er zijn twee standaard breedtes, de ene is 113cm en de andere is 130cm. Het RVS 

is altijd de hoogwaardigere versie V4A/3.16. Gekozen kan worden voor een uitvoering met wielen of 

kunststof pootjes. In geval van de kunststof pootjes, blijft de bak verplaatsbaar met een pompwagen. 

Afhankelijk van de behoefte van de klant en de plaats waar de bak komt te staan, kan gewicht worden 

toegevoegd. De rug- en zitdelen zijn altijd gemaakt van een hoogwaardige hout-kunststof composiet 

in de kleuren bruin of donkergrijs, zodat het product zeer onderhoudsvriendelijk is.

Artikel: RVS Plantenbak + bankje

Model BBBP 113 BBBW 113 BBBP 130 BBBW 130

Breedte (cm) 113 113 130 130

Hoogte (cm) 166 166 166 166

Diepte (cm) 69 69 69 69

Type RVS RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16 RVS V4A/3.16

Type Glas Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG) Veiligheidsglas (ESG)

Mobiel/verplaatsbaar Verplaatsbaar Mobiel Verplaatsbaar Mobiel

Bouwpakket/gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd Gemonteerd

Uitvoering Kunststof pootjes Wielen 2 assig geremd Kunststof pootjes Wielen 2 assig geremd

Art.nr. / Prijs per stuk

Helder glas bbbph113 / 01.766,60 bbbwh113 / 01.852,51 bbbph130 / 01.836,78 bbbwh130 / 01.921,48

Decor glas bbbpd113 /01.859,77 bbbwd113 / 01.945,68 bbbpd130 / 01.944,47 bbbwd130 / 02.029,17

Maatwerk Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

BBBP 130 BBBW 130 BBBW 113 + BBBW 130
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Alle decoren zijn leverbaar 
in 5 translucente kleuren: 
frosted, cremewit, mosgroen, 
robijnrood en antraciet



Vracht en levering bijdragen
Mobiele/verplaatsbare systemen

•  opmerking: alle gegevens uit deze prijslijst zijn ten tijde van de drukgang. De prijzen zijn inclusief BTW (21%) en geldig vanaf 01-07-2018 
  Eventuele model wijzigingen, technische veranderingen, prijs- en of zetfouten zijn voorbehouden

Uniek! volledige eigen productie!

• uit onze glasfabriek:
 snijden van glas, polijsten, bedrukken, 
 voorspannen tot enkelvoudig veiligheidsglas
• uit onze metaalfabriek:
 RVS palen op maat maken, lassen, slijpen, boren
• speciale wensen en maten zijn mogelijk
• korte levertijden

www.tuinglas.nl
www.tuinglas.be

is een handelsnaam van jirca b.v.
Oer de Feart 159, 8502 CV Joure

telefoon +31 (0) 646 990 351

email info@tuinglas.nl

Geleverde goederen in Euro inclusief BTW tot 01000 01.001 tot 01.750 01.751 tot 02.500 vanaf 02.501

vrachtkosten in euro's

Nederland met uitzondering van de eilanden In overleg In overleg In overleg In overleg

België In overleg In overleg In overleg In overleg

Transport en aflevering geschiedt altijd in overleg met onze transporteur waarbij wij zo veel mogelijk rekening proberen te houden met uw wensen.

Geleverde goederen in Euro inclusief BTW tot 01000 01.001 tot 01.750 01.751 tot 02.500 vanaf 02.501

vrachtkosten in euro's

Nederland met uitzondering van de eilanden 0175 0130 095 franco

België 0195 0150 0115 franco

Transport en aflevering geschiedt altijd in overleg met onze transporteur waarbij wij zo veel mogelijk rekening proberen te houden met uw wensen.

Vracht en levering bijdragen
Vaste systemen

Informatieplicht voor de koper:
Informeert u zich vooraf bij de betreffende instanties of onze 
producten op de door u gewenste plaats geplaatst mogen worden.

Niet geschikt voor borstweringen.
Houdt u er rekening mee dat enkelvoudig veiligheidsglas 
niet is toegestaan als bescherming tegen door vallen bij borstweringen etc. 

Windgebieden vaste systemen:
Tuinglas voldoet aan NEN-EN 1991-1-4. Ons standaard product 
voldoet overal in Nederland, behalve voor  windgebied 1 en 2, terreincategorie 0. 
Dit is direct aan de kust van het IJsselmeer en/of de Noordzee. 
Hier hebben we een speciaal product voor ontwikkeld genaamd K5.
Hiernaast voldoet Tuinglas ook aan de Duitse DIN (DIN-1055-4).

V2A/3.04 of V4A/3.16 RVS:
Wij bieden u 2 verschillende kwaliteitsklassen RVS. Dicht bij de kust adviseren wij u het 
hoogwaardige V4A/3.16 RVS te gebruiken.

Enkelvoudig veiligheidsglas:
Het thermisch voorgespannen glas (full tempered) wordt snel verhit en daarna met 
lucht gekoeld. Door dit procedé krijgt het glas andere eigenschappen. De stootbelasting 
is 4 tot 5 keer groter dan gewoon glas. Ook de buigsterkte is 4 tot 5 keer sterker dan 
gewoon glas. Daarnaast kunnen temperatuur schokken tot 200 graden worden 
opgevangen. Bij breuk zal het in kleine, niet snijdende glaskorrels uiteen vallen. 
Dit reduceert persoonlijk letsel aanzienlijk en mede hierdoor heeft gehard glas het 
predicaat veiligheidsglas, dat voldoet aan NEN 3569.
Tijdens het verhitten van het glas in de oven kunnen kleine oppervlakte verschillen 
ontstaan. Afhankelijk van de rollen in de oven en door het thermische voorspan proces 
kunnen chemische en mechanische veranderingen zoals golven of puntjes op het 
oppervlak optreden. Ook kunnen er door dit proces spannings-zones ontstaan waardoor 
bij bepaald licht-inval polarisatievlakken of motiefjes zichtbaar worden.
Deze veranderingen en effecten zijn karakteristiek voor enkelvoudig veiligheidsglas en 
worden natuurkundig veroorzaakt. 

Vanwege productietechnische redenen zijn kleine verschuivingen en kleurverschillen 
van het drukbeeld mogelijk. Op verzoek kunnen wij u de volledige richtlijnen voor de 
visuele kwaliteits beoordeling van glas ter beschikking stellen.

Bedrukte glas elementen:
Onze veiligheidsglas-panelen worden in hoogwaardig zeefdruk bedrukt. 
De kleuren worden translucent op het 8 mm dikte heldere glas aangebracht.
Translucent betekent niet 100% ondoorschijnend. Schaduwen en lichtreflexen kunnen 
eventueel licht doorschijnen. De keramische bedrukking is veel beter resistent tegen 
vervuiling en dergelijke dan geëtst dan wel gezandstraald glas. Het oppervlak laat zich 
eenvoudig reinigingen en is zeer krasvast.

De bedrukking is aan een zijde aangebracht, de andere zijde blijft onbedrukt. 
De kant met de bedrukking – de drukzijde genoemd – is de buitenkant. 
Dus de kant voor de buren. De onbedrukte kant – de glaszijde genoemd – is de eigen 
tuinzijde. Houdt u hiermee rekening tijdens uw bestelling van model glas.

De RVS palensets staan aan de eigen tuinzijde, de glaspanelen worden aan de 
achterzijde (burenzijde) door middel van de glasklemmen bevestigd.

Reiniging van de glaselementen tijdens de opbouw:
Iedere vorm van agressieve vervuiling tijdens de opbouw dient vermeden te worden.
In het bijzonder vervuiling van beton of cement geven na enige tijd een mat oppervlak. 
Heeft u onverhoopt toch vervuiling dan adviseren wij met rijkelijk water te reinigen.
Werk zoveel en lang mogelijk met de bijgeleverde houten montage plaat. 

Reiniging van de glaselementen na in gebruik name: 
In de regel is het voldoende uw glasscherm met behulp van water (tuinslang) van tijd 
tot tijd af te spoelen. Vuil nooit droog proberen te verwijderen. 
Hardnekkige vlekken eerst met water of met normaal in de handel verkrijgbare glas-
reinigingsmiddelen schoonmaken. Kalk-afzetting kan zo nodig met normaal in de 
handel verkrijgbare producten verwijderd worden.

Tuinglas dient men doorgaans als normaal vensterglas te reinigen.

Product informatie


