


Het karakteriseke ontwerp van de Linea Moderna serie bestaat uit de opdeling van een 
oppervlak dat bedekt is met een onregelmag, in het oog springend reliëf door middel 
van het aanbrengen van regelmage stroken. Alle patronen zijn handgemaakt. Elke deur
volstrekt uniek, doordat de composie nauw aansluit bij de afmeng van het project.
Op aanvraag kan glas in elke gewenste kleur worden vervaardigd, dit kan ook in doorzichge,
sajn en parelkleurige varianten. In de meeste gevallen adviseren wij u een keuze te maken
uit de uit de volgende vier standaard kleuren: sajnwit, kleurloos/ transparant, grafiet kleur of bruin.
Door de toegepaste technologie kunnen deuren in elke gewenste samenstelling worden
uitgevoerd, zoals enkele-, dubbele, klep, zwenk en schuifdeuren. Alsmede schuifdeuren die
in de muur verborgen zien. Bovendien kunnen de deuren in elke gewenste grooe worden
vervaardigd, maar het vervaardigen van andere glazen elementen voor interieur architectuur
zoals scheidingswanden, douchecabines en wandpanelen behoren ook tot de mogelijkheden.
Uiteraard is architecturaal glas aljd gehard en voldoet aan alle veiligheidscriteria. (EN 14428)

Glasfusing is een technologie bestaande 
uit het smelten van glas op gesneden vormen 
bij een temperatuur van meer dan 800°C,
waarna het zijn beoogde vorm krijgt. 
Op deze manier ontstaat een glazen 
deur met een modern design.
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De sjl Forte wordt gecreëerd door een patroon op basis van brede, horizontale stroken die
in de deurvleugel (dit is een deel van een dubbele deur) besloten zijn. Dit gee de deur een
sterk en stevig karakter. Het design is klassiek, maar gaat goed samen met zowel moderne
als tradionele interieurs. Er bestaan standaard versies met zeven, vijf en drie elementen,
maar de afmengen van de stroken, de lay-out en het aantal stroken kan worden aangepast
aan de wensen van de klant.



Deze sjl kenmerkt zich met smalle, fijne lijnen over de gehele breedte van de deurvleugel,
waardoor de deur een lichte uitstraling krijgt. 
Dit eigenjdse ontwerp past perfect in moderne interieurs, en is in deze jd bijzonder in trek.
Het aantal lijnen en de lay-out kan op verzoek van de klant worden aangepast!



Het effect van slanke vercale lijnen over de gehele vleugelhoogte geven elke deur iets
lichts, iets zwevends. De eenvoud van deze ontwerpen harmoniseert perfect met vrijwel elk
hedendaags interieur ontwerp en kan bijvoorbeeld perfect worden gecombineerd met een
minimalissche omgeving. Standaard zijn er drie ontwerpen verkrijgbaar; 
twee asymmetrische en één symmetrische. Het aantal lijnen en de posies hiervan kunnen
worden aangepast aan uw wensen. (of de wens van uw klant)



a) Klepdeuren (klapdeuren) b) Zwenkdeuren c) Schuifdeuren d) Schuifwand/deur 
(intrekbare wand, die kan in de muur worden geborgen)

Op aanvraag kan glas in iedere gewenste kleur worden vervaardigd, ook in doorschijnende (transparante), sajn- of parelvarianten.
Ons advies is om te kiezen uit één van de volgende vier standaardkleuren:
sajnwit, kleurloos/transparant, in de kleur grafiet of bruin.   


