Casestudy:
Metaglas, Nederland
HOGERE WINDBESTENDIGHEID
Metaglas is al 40 jaar toonaangevend op het gebied van
innovatieve gevelelementen en interieuroplossingen van
metaal en glas, voor zowel nieuwbouw als renovatie.
Alle producten zijn volledig maatwerk.

Q-Lon

Schuimdichtingen

Poly-Bond
Borsteldichtingen

Metaglas, Nederland

Reeds geruime tijd past Metaglas naar volle tevredenheid 2 types borsteldichtingen van Schlegel toe in
haar ramen en deuren. Poly-Bond is een universele borstel voor het dichten van kieren. Voor een betere
bescherming tegen tocht wordt het type Fin-Seal ingezet. Een weersbestendige vin in het midden van de
borstel voorkomt extra warmteverlies.
Metaglas:
“Ieder product wordt door ons zelf ontwikkeld, geproduceerd en gemonteerd.
Maximale transparantie is het uitgangspunt. Onze ramen, deuren en
glasconstructies worden daarom voorzien van zo slank mogelijke profielen.
Vanwege de steeds zwaardere eisen aan de weerbestendigheid gebruiken wij de
producten van Schlegel, waaronder Q-Lon, voor een optimale dichting. Hiermee
bieden we onze klanten nu ook schuivende oplossingen die extreem wind- en
waterdicht zijn.”
Poly-Bond en Fin-Seal borsteldichtingen zijn geschikt voor plaatsing in een T-groef en beschikbaar in
vele breedte- en hoogtematen voor allerlei binnen- en buitentoepassingen. Voor een verbetering van de
prestaties kunnen Q-Lon schuimdichtingen ingezet worden. Er is een ruim standaardassortiment Q-Lon
schuimdichtingen leverbaar voor toepassing in aluminium- en kunststofprofielen. Neem hiervoor een
kijkje op de Schlegel website of neem contact op met Schlegel voor maatwerk.
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Fin-Seal
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