
NIEUW! 
VOLGLAS

SYSTEEMWANDEN
SNEL EN EFFICIËNT

GEMONTEERD

G-FITTINGS 
VOLGLAS SYSTEEM WANDEN



G-Fittings is een fabrikant van interieurproducten die voornamelijk worden 
gebruikt in bedrijfsgebouwen. De belangrijkste producten zijn glazen wanden 
en  deurkozijnen in aluminium. We leveren ook scheidingswanden, evenals 
een veelvoud aan verschillende oplossingen in glas en interieur. De producten 
zijn ontworpen, getest en door ons ontwikkeld in nauwe samenwerking met 
architecten en installateurs. De bedrijfsfilosofie is om producten te ontwikkelen 
met een up-to-date design, die snel monteren en een concurrerende prijs hebben.

G-Fittings is uw partner in interieurinrichting. Bezoek onze inspirerende 
showroom in Emmerich of onze nieuwe webshop om ideeën op te doen en om 
met ons samen te werken.
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G-FITTINGS
VOLGLAS SYSTEEMWANDEN

G-Fittings volglas systeemwanden bestaan uit gesloten
aluminium profielen inclusief pakking en
zijn ontworpen voor grote glaspanelen met verticale
lijmverbindingen. Het glas kan opgedeeld worden in 
afzonderlijkemodules of afmetingen volgens tekening.

Het systeem bestaat uit U- en UL-profielen in 2 breedtes
en verschillende hoogtes. Er kan glas gemonteerd worden van
8 - 21,52 mm dikte. De deur frames worden geleverd met 2D
verstelbare scharnieren, en hetzelfde frame kan worden
gebruikt voor zowel houten als glazen deuren.

COMPLEET SYSTEEM
G-Fittings levert alles wat je nodig hebt 
voor je glaswand: profielen, deuren, glas, 
slotkasten,deurgrepen, pakkingen, verbindingstape, 
enz. Alles uit één hand! — het kan niet eenvoudiger.
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EENVOUDIGE EN SNELLE MONTAGE
We kennen de markt, en daarom hebben we een volledig nieuw 
montage-efficiënt systeem ontwikkeld welke is uitgevoerd met 
voorgemonteerde pakking in onze profielen.

SNELLE MONTAGE
Een compleet nieuw systeem door ons samen
ontwikkeld met de vakman. Een aantal
profielen met montagevriendelijke, slanke
oplossingen bieden geweldig voordelen.
De voorgemonteerde pakkingen in de profielen
zorgen ervoor dat de glazen wand nu door één
persoon kan worden gemonteerd. Het systeem
heeft veel instelmogelijkheden en goede stabiliteit.
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OP MAAT GEMAAKT 
OPLOSSINGEN
Wij bieden een zeer groot standaard assortiment.
Gebaseerd hierop kun je profielen, glas en deuren
combineren aangepast aan uw wensen. Unieke
oplossingen kunnen door ons gemaakt worden.
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GROTE VOORRAAD 
IN EMMERICH
Naast een totaal oplossingen, bieden wij ook                                   
snelle levering van de producten uit voorraad .
Glas, deurkozijnen, aluminium profielen en 
accessoires zijn voorradig.
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BEWEEGBARE AFDICHTING VOOR EEN DICHTE GLAZEN DEUR
De G-Fittings beweegbare afdichting »Clarita« voor glazen
deuren is de ideale oplossing om de glasdeur af te dichten
tegen geluidslekkage en vervelende tocht.

 ÉÉN TYPE DEURKOZIJN
De deurkozijnen zijn uniek geconstrueerd en
hetzelfde kozijn wordt gebruikt voor houten en glazen deuren.
Deze oplossing maakt het efficiënt en flexibeler.
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SYSTEEM GF VOLGLAS SYSTEEMWANDEN

PROFIELEN
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U-profiel 30, 40 en 60 mm

kan gebruikt worden voor 

plafondmontage een pvc 

afdichtstrip kan worden 

gemonteerd aan de achterzijde 

van het u-profiel tegen het 

plafond.

U-PROFIEL - PLAFOND

PROFIELEN

KOZIJN | DEUR

UL profiel 30 of 40 mm wordt

gebruikt op de vloer. De

profielen bestaan uit twee

delen, het sluitprofiel wordt

gemonteerd wanneer het glas 

is geplaatst. Het glas kan 

worden gesteld met

stelblokken.

UL-PROFIEL - VLOER

De profielen kunnen gemakke-

lijk worden aangepast in het

werk. Het glas wordt verbonden 

met verbindings-tape op dever-

ticale zijde.

U-PROFIEL - HOEK

UL profiel 30 en 40 mm kan

aan de muur worden gemon-

teerd. Het sluitprofiel wordt

gemonteerd nadat het glas is

geplaatst. Dit vereenvoudigt de

montage en geeft toleranties

op de glasafmetingen.

UL-PROFIEL - MUUR

Het deurkozijnprofiel wordt 

gebruikt voor zowel hout-, en 

glasdeuren. Er is een geïnte-

greerd profiel voor aangren-

zend glas in de zij,- en boven-

kant. Het deurkozijn wordt 

gemonteerd als het vloer-, en 

plafondprofiel is gemonteerd.

DEURFRAME PROFIEL

Slotkasten in RVS voor glazen 

deuren inclusief deurkruk zijn 

ontwikkeld gebaseerd op de 

«Office en Studio» modellen. 

Deze kunnen worden geleverd 

eventueel met cilinder. Maar 

ook voorbereid worden t.b.v.

toegangscontrole.

SLOTKASTEN

De scharnieren zijn ontworpen

om de glasdeur 2D verstelbaar

te maken. Dit houdt in dat de 

deur

snel en eenvoudig te stellen

is. Op een standaard deur

zijn 3 scharnieren gemonteerd.

De siliconen tape wordt 

gebruikt om de verticale 

glasvlakken met elkaar te  

verbinden. Deze tape is  

beschikbaar in transparant.

VERBINDINGSTAPE

SCHARNIEREN



IN-HUIS PRODUCTIE

PROFIELEN IN HET SYSTEEM

IN-HUIS PRODUCTIE VAN GLAS EN PROFIELEN
G-Fittings verwerkt profielen en glas in de eigen werkplaats. Wij bieden ook de productie van profielen en glas aan 
tot speciaal afmetingen en kan profielen in RAL coating leveren. 

KORTE LEVERTIJD UIT VOORRAAD
We hebben alle standaard artikelen op voorraad en bieden speciale productie die snel en efficiënt wordt uitgevoerd.

GF VOLGLAS SYSTEEMWANDEN - dB
Onze volglas systeemwanden voldoen aan de volgende geluidsreductie:

Alle profielen zijn leverbaar met een lengte van 2900 mm.

GLAS GLASDIKTE GELUIDSREDUCTIE (RW)

Gehard glas 10,00 mm 32 dB

Gelaagd glas 10,76 mm 34 dB

Gelaagd glas 12,76 mm 37 dB

Gelaagd glas 16,76 mm 40 dB

Gelaagd glas 20,76 mm 41 dB

Gelaagd glas met akoestische folie 12,76 mm 40 dB

Gelaagd glas met akoestische folie 16,76 mm 42 dB

Gelaagd glas met akoestische folie 20,76 mm 44 dB

U-PROFIEL

30 x 25 x 30 mm

40 x 25 x 30 mm

40 x 33 x 40 mm

60 x 25 x 60 mm

UL-PROFIEL

30 x 25 x 30 mm

40 x 25 x 40 mm

40 x 33 x 40 mm





G-FITTINGS VOLGLAS SYSTEEMWANDEN
» Compleet systeem

» Korte levertijd

» Nieuw montage-efficiënt systeem

» Voorgemonteerde pakking

» Eén kozijn voor glazen en houten deur

» Speciale productie wordt snel en efficiënt uitgevoerd

» Profielen kunnen in RAL-kleuren gecoat worden

G-Fittings GmbH
Marie-Curie-Str. 16-18
46446 Emmerich am Rhein
T +31 (0)314 620983
g-fittings.nl

GROOT MAGAZIJN EN PRODUCTIEFACILITEIT IN EMMERICH.
Ga voor installatie-instructies en technische brochures naar g-fittings.shop


