
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 
afgesloten 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!

Fiano; Glazen schuifwanden
Geniet het hele jaar door van uw tuin én uw terras
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DETAILS

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

   Zwart structuur (RAL9005) / Brut

Paneelbreedte (mm)* 640 / 820 / 980 / 1040

Glasdikte (mm)  10

Aantal sporen  2 / 3 / 4 / 5 / 6-spoors rails 

Inbouwhoogte (mm)* 2000 / 2100 / 2150 / 2200 / 2250 / 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. 

Fiano

Als u langer buiten wilt genieten, zorgen glazen schuifwanden voor extra 
beschutting tegen wind en regen. Zo geniet u altijd van voldoende licht én een 
mooi zicht op uw tuin. Bovendien zijn onze glazen schuifwanden niet alleen 
geschikt als toevoeging op uw terrasoverkapping. Maar zijn de Fiano schuifwanden 
ook zeer geschikt als afsluiting van o.a. uw veranda, tuinhuis, blokhut en balkon. 
De glazen panelen zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte- en breedtematen, 
kunnen in drie tot en met zes sporen lopen én hebben geen omlijsting. Zo heeft 
u in alle situaties een onbelemmerd uitzicht naar buiten!

Glazen schuifwanden geven u beschutting en 
zorgen bovendien voor een ruimtelijke sfeer
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