THEMA GLAZEN WANDEN

Glazen zijwanden:
een mooi middel om
extra omzet te genereren
Op een verregende augustusmaand is dit jaar een prachtige september gevolgd. En de eerste weken van oktober
waren ook prima. Volop gelegenheid om extra lang van tuin
en terras te genieten. Met een terrasoverkapping kan het
buitenseizoen extra worden verlengd, zeker als er ook nog
eens gebruik wordt gemaakt van glazen wanden. Met glazen
wanden kan van de open overkapping immers een gesloten
tuinkamer worden gemaakt die de gelegenheid biedt om nog
langer van het buitenleven te profiteren.
Voor de zonweringspecialist zijn glazen wanden een extra mogelijkheid om
omzet te genereren. Bovendien is het een mooi product om actief mee terug
te komen bij de klant die eerder al een terrasoverkapping heeft gekocht.
Modern (zon)ondernemerschap vraagt om een proactieve houding. Glazen
wanden zijn een geschikt instrument om daar inhoud aan te geven: “We
hebben toen en toen een terrasoverkapping bij u geplaatst. Mogen wij u
erop wijzen dat u de gebruiksmogelijkheden daarvan aanzienlijk kunt vergroten middels glazen wanden?”
Glazen Wanden zijn er in uiteenlopende kwaliteiten en uitvoeringen, van
sober en eenvoudig tot super de lux. In dit Thema Glazen Wanden een kleine
selectie van wat de markt zoal te bieden heeft, zowel voor particulier gebruik
als voor de horeca. Want dat is natuurlijk ook een ingang: de horeca…

Collectie Weinor.

Rainbowsol: ‘de Fiësta kan
worden afgesloten met
zijwanden, spieën en
schuifwanden’
Rainbowsol heeft als aanvulling op zijn succesvolle verandadak Fiësta een
zijwand en een spiekozijn in het programma die zowel in een uitvoering met
polycarbonaat als met glas leverbaar zijn. Beide producten kunnen standaard worden uitgevoerd in RAL 9001 en in de Limited Edition uitvoeringen
RAL 7016 structuur en RAL 9007 structuur, maar ze kunnen ook in alle
andere RAL kleuren worden geleverd.
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Glasschuifwand Fiësta in RAL 9001.

THEMA GLAZEN WANDEN

Daarnaast heeft Rainbowsol inmiddels ook een schuifwand met hardglazen
panelen voor de Fiësta in het programma opgenomen. Die is in dezelfde
kleuren leverbaar als de zijwand. De schuifwanden worden vanaf het seizoen 2015 in twee verschillende hoogtes aangeboden en optioneel met
tochtprofielen en een vijfsporen rails. “Ze hebben een zeer korte levertijd,
zijn montagevriendelijk en hebben een zeer gunstig prijsniveau”, aldus
Robert Bosch van Rainbowsol.

Glaswand G85.

•	De glaswand G85 is het vaste kozijn in het assortiment van Alluma. Het
kan aan de bovenzijde zowel schuin als recht worden uitgevoerd. De
symmetrische glasverdeling zorgt voor een strakke uitstraling.
•	Het spiekozijn V78 biedt de mogelijkheid om de ruimte af te sluiten tussen de horizontale bovenkant van een zijafsluiting van een overkapping
en de schuinte van het dak. Dit kozijn is ook heel geschikt wanneer een
terrasoverkapping wordt begrensd door een schutting of een muur.
•	De schuifpui G90 zorgt ervoor dat de overgang van een terrasoverkapping naar buiten niet te groot wordt, zodat langer en intenser van het
buitenleven kan worden genoten. De tweedelige schuifpui is maximaal
Glasschuifwand Fiësta.

De maximale uitval van de Fiësta is groter dan gemiddeld verkrijgbaar in de

3000 mm verschuifbaar, de vierdelige maximaal 6000 mm. Een vergrendeling zorgt ervoor dat de pui kan worden afgesloten om ongewenst
bezoek te weren.

markt: in de uitvoering met glas 4,0 m uitval, in de uitvoering met polycarbonaat 5,0 m. “Dat hebben we gerealiseerd door de toepassing van versterkte

Om risicovolle situaties te voorkomen zijn alle glaswanden van Alluma uit-

liggers”, licht Robert Bosch toe. “Daarnaast kan de maximaal te overspannen

gevoerd met gelaagd veiligheidsglas, 44.2.



afstand tussen de twee staanders aan de buitenzijde door middel van een
gootversteviging worden vergroot naar 5 m in de glas- en 6 m in de polycarbonaatuitvoering.”

Alluma: ‘van overkapping
naar tuinkamer’
“Als leverancier van producten voor het gehele buitenleven zorgen wij ervoor
dat consumenten gedurende het hele jaar kunnen genieten van het leven
in hun tuin”, vertelt verkoopleider Stefan Huisman van Alluma. “Met ons
aanbod aan glaswanden kunnen eenvoudig de zijden van bijvoorbeeld een
terrasoverkapping worden afgesloten en de meest stijlvolle tuinkamers worden gecreëerd. Doordat ons gehele aanbod in onze eigen fabriek wordt geproduceerd, sluiten wanden en overkappingen altijd naadloos op elkaar aan.”

Schuifpui G90.
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