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PRIVA-LITE SCHUIFDEUR Volglazen schuifdeur
in PRIVA-LITE 



PRIVA-LITE SCHUIFDEUR

Omschrijving

PRIVA-LITE SCHUIFDEUR is een 
manueel deursysteem met PRIVA-LITE, 
een glas dat met een eenvoudige druk 
op de knop van ondoorzichtig naar 
volledig transparant schakelt. 

PRIVA-LITE SCHUIFDEUR is ideaal 
waar een eenvoudige installatie kan 
toegepast worden, zoals kantoren en 
appartementen. Het is een  “high-tech” 
oplossing voor het interieur dat een 
echte meerwaarde biedt. 

De glazen schuifdeur is opgehangen 
door middel van aangepaste klemmen 
en wordt geleid door een dubbele rail 
bovenaan de deur. 

Voordelen

•  Levering van het compleet systeem,
glas en profielen in één verpakking. 

•  Premontage «op maat» in atelier van
zowel het glas als de bevestiging van de 
klemmen en de assemblage van de rail 
met de elektrische bekabeling en zijn 
verbindingen, klaar om aan te sluiten. 

• Een product wat zich eenvoudig en
snel laat plaatsen. 

•  De plaatsingsvoorschriften worden
meegeleverd. 

• Een degelijke ondersteuning door de 
SAINT-GOBAIN medewerkers.

•  Geïntegreerd « soft stop » systeem:
de sluiting wordt automatisch afgeremd 
en biedt hierdoor ook een bescherming 
aan het glas

•  Gehard - gelaagd PRIVA-LITE
voor een lange levensduur en een 
optimale kwaliteit

•  Het dubbel railsysteem werd
exclusief ontworpen voor het PRIVA-
LITE SCHUIFDEUR systeem. 

•  Saint-Gobain garantie: 
5 jaar garantie op het glas.
2 jaar garantie op de mechanische 
onderdelen.



PRIVA-LITE SCHUIFDEUR

Toepassing

PRIVA-LITE SCHUIFDEUR is een deur 
uitgevoerd op maat en uitsluitend 
bestemd voor interieurtoepassingen.

Zij kan gebruikt worden in een lucht-
vochtige omgeving en laat toe de ver-
trekken af te sluiten met behoud van de 
ruimtelijkheid. 

Plaatsing

Zie de installatiegids.

Eigenschappen en opties

•  Mogelijkheid om optioneel de 
verticale randen te zandstralen om 
de niet-actieve PRIVA-LITE zone te 
bedekken.

•  Een supplementaire bescherming 
van de glasranden is niet nood-
zakelijk.

•  Het PRIVA-LITE schuifdeur-
systeem is toepasbaar met alle 
types uit de PRIVA-LITE familie. 

• Het systeem is enkel leverbaar 

met PRIVA-LITE glas.
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IGUS E ketting
PVC-geleiding
Electrische kabel

PRIVA-LITE 



Gamma en afmetingen

Het systeem wordt geleverd met een 
geharde PRIVA-LITE 55.4 (d:13 mm).

Glasbreedte: van 500 tot 1 000 mm.

Maximale lengte: 2 700 mm.

Standaardkleur van de profielen: 
aluminium of goudkleurig 
geanodiseerd. 

Andere kleuren:  RAL-kleuren op 
bestelling, maar enkel voor de 
afdekkap.
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Industrielaan 129
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Al de merken vermeld in deze brochure zijn door SAINT-GOBAIN geregistreerde merken.
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Enkele schuifdeur

Schuifdeur links A Schuifdeur rechts B

Schuifdeur met vast paneel

Schuifdeur links C Schuifdeur rechts D


