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Geniet het hele jaar door van uw buitenterras

Fiano glazen  
schuifwanden
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Inleiding

Tijdens alle seizoenen maximaal  
genieten   
Op regenachtige en winderige dagen lonkt uw woonkamer misschien meer dan
uw buitenterras. Maar met onze glazen schuifwanden kunt u dat gemakkelijk
veranderen waardoor u, óok met minder weer, kan genieten van uw buitenterras.

Glazen schuifwanden geven u daarnaast beschutting en zorgen bovendien voor 
een Ruimtelijke sfeer. Zo geniet u altijd van voldoende licht én een mooi zicht op
uw tuin. 
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Het beste aan huis
 
Met onze veelzijdige en functionele glazen schuifwanden 
geniet u het hele jaar door van uw tuin en terras. Geniet 
tijdens mooi weer van uw buitenterras door de schuifwanden 
aan de kant te schuiven en verander uw buitenterras in een 
handomdraai in een volledig afsluitbare ruimte zodat  
u langer buiten kunt blijven zitten als het buiten afkoelt.  
De glazen schuifwanden bieden het hele jaar door uitkomst 
waardoor u altijd kunt genieten van het beste aan huis!

Waarom een glazen schuifwand van Deponti:
- Gemakkelijk uit te breiden met verschillende accessoires
- Kwalitatief hoogwaardig systeem voor een scherpe prijs
- Altijd buiten zitten, bij mooi en slecht weer
- Veelzijdig en functioneel
- Creëer een afgesloten ruimte
- Beschutting tegen wind en regen
-  Te monteren in ieder merk overkapping, op uw balkon of  

in uw tuinhuis



Waarom 
Deponti
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Algemeen

GLAZEN SCHUIFWANDEN 07

DETAILS

Kleuren Verkeerswit structuur (RAL9016) / Crème wit (RAL9001) /    
 Antraciet structuur (RAL7024)

Glasdikte (mm)  10

Paneelbreedte* (mm)  640/820/980 

Aantal sporen 3/4/5/6-spoors rails 

Inbouwhoogte* (mm) 2000/2100/2200/2300/2400/2500

* Naast standaard formaten kan Deponti ook voorzien in maatwerk glas. 

Optioneel kunnen de Fiano glazen schuifwanden worden uitgebreid met diverse accessoires 
van Deponti zoals volgsystemen, handvaten en borstels. > Zie pagina 12 en 13.

Fiano glazen schuifwanden
 
De Fiano glasschuifwand is opgebouwd uit glaspanelen 
die naar links en rechts geschoven kunnen worden. 
De wielsystemen zijn in hoogte verstelbaar, hierdoor 
kunnen de glaspanelen perfect worden afgesteld op 
elk soort terras. 
 
De glaswanden worden geplaatst in een boven- en
onderrails welke voorzien zijn van borstels (boven) en
waterafvoer sleuven (onder), waardoor het hemelwater
uit de rail kan lopen. Bovendien is het systeem
uitgerust met onderdragend systeem. Dat betekent 
dat onze schuifwanden in iedere bestaande 
constructie toepasbaar zijn. Daarbij zit er aan de 
onderzijde van elk glaspaneel een aluminium H-profiel, 
voorzien van dubbel verstelbare wielsystemen, die 
zorgen voor soepel te bewegen schuifwanden.
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Onze glazen schuifwanden,  
veelzijdig en functioneel
 
Als u langer buiten wilt genieten, zorgen glazen 
schuifwanden voor extra beschutting tegen wind en 
regen. Bovendien zijn onze glazen schuifwanden niet 
alleen geschikt als toevoeging op uw terras -
overkapping. Maar zijn de Fiano schuifwanden ook 
zeer geschikt als afsluiting van o.a. uw veranda, 
tuinhuis, blokhut en balkon. Vraag de Deponti dealer 
bij u in de buurt voor advies en de mogelijkheden van 
onze glaswanden.
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Mogelijk
heden
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Rails
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Soepel lopende glazen 
schuifwanden
De glazen schuifwanden van Fiano beschikken 
over een boven- en onderrails die de wanden 
soepel geleiden. De bovenrail wordt geleverd met 
een hoogte van 60 mm. De bovenrail is voorzien 
van dubbele borstelprofielen, dit zorgt voor een 
stabiele geleiding. De geanodiseerde onderrail 
heeft een lage ondergeleiding met een uitneem-
bare koppellooprail. Voordeel van onze onderrail 
is de lage drempelhoogte waardoor u verzekerd 
bent van een gebruiksvriendelijke situatie met een 
vrijwel vlakke overgang naar buiten. De onderrail 
kan, zonder meenemers, optioneel worden 
voorzien van vulstrips voor nóg mooiere afwerking 
van uw glazen schuifwand.
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Accessoires
Met onze accessoires maakt u het gebruik van uw glaswanden geschikt  
voor elk moment, seizoen en weertype. Nooit meer vlekken of vinger
afdrukken op het glas met passende handvaten of plaats een volgsysteem 
om alle wanden tegelijkertijd te kunnen verschuiven. 

DETAILS

Materiaal  Geanodiseerd aluminium

 

Meenemers worden per stuk geleverd

DETAILS ROND PLAKHANDVAT

Materiaal RVS

Doorsnee (mm) 65

DETAILS OVAAL PLAKHANDVAT

Materiaal  Geanodiseerd aluminium

Afmeting (mm) 73 x 30

Plakhandvat
Voorkom vlekken of vingerafdrukken!

Heeft u uw overkapping uitgebreid met glazen 
schuifwanden? Dan kunt u kiezen voor extra 
handvaten, om de schuifwanden nog gemakke-
lijker, zonder vlekken of vingerafdrukken, te 
openen. Deze handvaten kunnen eenvoudig  
en op een plaats naar keuze op het glaspaneel 
worden bevestigd. U heeft de keuze tussen 
ronde en ovale handvaten. Zo kiest u altijd wat 
het beste bij uw stijl past!

Alle plakhandvaten worden geleverd per set  
van twee. De plakhandvaten zijn voorzien van 
vooraf aangebrachte 3M VHB tape om de 
handvatten gemakkelijk op het glas te kunnen 
bevestigen.

Volgsysteem
Eenvoudig open en dicht schuiven 

Met gemonteerde meenemers in het profiel van 
de Deponti Fiano glasschuifwand kan de wand 
eenvoudig open en dicht geschoven worden. 
De meenemers zorgen er namelijk voor dat elk 
paneel automatisch volgt en u dus niet elk 
glaspaneel afzonderijk van elkaar hoeft te 
verschuiven.

Om de meenemers te kunnen bevestigen,  
hebben de glazen schuifwand panelen een 
minimale overlap van 35mm nodig. Hoeveel de 
overlap precies wordt kunt u zelf bepalen. De 
meenemers zijn namelijk variabel te monteren 
waardoor de overlap van elk paneel afzonderlijk 
te bepalen is.
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DETAILS

Materiaal RVS

Doorsnee (mm) 60

DETAILS

Lengte (mm) 2500

Indraaihandvat
Altijd een passend handvat bij uw wand

Naast standaard glaspanelen heeft Deponti ook 
glaspanelen met een geslepen en gepolijst 
handvat gat van 50mm in het assortiment. Bij 
deze glaspanelen met gat wordt automatisch 
een bijpassend tweezijdig handvat meegeleverd. 
Dat zorgt voor een glaswand met perfect 
afgewerkte en luxe handvat.

Borstels
Winddichte afwerking van uw glazen 
schuifwand 

Als afwerking van uw glazen schuifwanden, 
kunnen aluminium profielen met borstels op de 
zijkanten van de glasplaten worden 
gemonteerd. Deze zorgen voor een winddichte 
afwerking en stabiliseren en ondersteunen de 
glaswanden bij het verschuiven. Daarbij kunt u 
ook kiezen voor speciale afsluit U-profielen met 
borstels om ook te zorgen dat ook via de 
buitenkant geen tocht meer naar binnen komt.

Het toevoegen van borstels biedt bescherming 
tegen tocht, vocht, stof en ongedierte.
De borstels worden geleverd in een standaard 
lengtemaat en zijn eenvoudig op maat te 
maken. 
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Meer  
informatie

Meer informatie over 
andere productgroepen 
van Deponti  
 
Het hele jaar door genieten van buiten met al het 
comfort van binnen. Met de luxe en duurzame 
houten en aluminium terrasoverkappingen, 
hoogwaardige glazen schuifwanden én unieke 
boomstam tafelbladen van Deponti maken we 
van buitenleven ‘buiten léven’. Met een product 
van Deponti beleeft u het beste van alle seizoenen 
aan huis. Bekijk ons volledige productassortiment 
op www.deponti.com
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DEPONTI.COM

Aluminium 
terrasoverkappingen

Houten  
overkappingen

Hardhouten  
tafelbladen
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