
Balkons, loggia’s en veranda’s 

zijn het hele jaar te gebruiken met 

de mooie balkonbeglazing van 

Metaglas. Ongeacht de weers-

omstandigheden. De balkon- 

beglazing is eenvoudig te bedie-

nen waardoor ze met warm weer 

geheel of gedeeltelijk kunnen 

worden geopend.
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1  Met de transparante balkonbeglazing van 

Metaglas wordt het balkon bij de woning 

betrokken, zodat er een extra leefruimte 

ontstaat zonder het balkon helemaal af te 

sluiten. Afhankelijk van de uitvoering kan 

de balkonbeglazing geheel of gedeeltelijk 

worden geopend.
 [ Eeburg Leeuwarden, De Zwarte Hond 

Groningen]

2  Alle balkonbeglazing van Metaglas heeft 

slanke aluminium profielen, waardoor het 

glasoppervlak groot is  

en de lichtinval maximaal. Dankzij de 

slanke profielen is ook het zicht vanuit  

de woning onbelemmerd. 
 [  Roomburg Leiden, MKH Architecten]

3  Door een balkon, loggia of veranda te 

voorzien van balkonbeglazing wordt de 

woning extra geïsoleerd, waardoor het 

energieverbruik vermindert. Daarnaast 

worden omgevingsgeluiden zoals 

verkeerslawaai gedempt.
 [  Voormalige PTT terrein Amstelveen,  

Zwarts en Jansma Architects]

4  Metaglas balkonbeglazing wordt gemaakt 

van glas en aluminium. Zeer duurzaam 

bouwmateriaal. Aluminium balkon-

beglazing gaat namelijk tientallen jaren 

mee en daarnaast zijn ze onderhoudsarm.
  [  De Havenmeester (blok 42B) IJburg, Amsterdam]

5   Heeft u een bijzonder gevelontwerp 

dat om maatwerk vraagt? Dankzij onze 

eigen productontwikkeling kan Metaglas 

voor ieder balkon, loggia of veranda de 

gewenste beglazing maken.
 [Rijnsburg Westerhaghe]

6   [  Villa, Jan des Bouvri]

Extra leefruimte

Optimaal genieten

Geluidsisolerend

Minimale profilering
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Mogelijkheden 
Het programma van Metaglas balkonbeglazing en gevelbekleding  
is zeer uitgebreid. Kenmerkend voor alle producten zijn de zeer slanke  
profielen of deze worden zelfs helemaal weggelaten. Dit zorgt altijd  
voor een strak gedetailleerd gevelbeeld en maximale transparantie.  
 
 
- Balkonbeglazing 
De transparante balkonbeglazing van Metaglas houden kou, wind  
en neerslag buiten waardoor het altijd aangenaam is op het balkon.  
Hierdoor kan men iedere dag van het jaar van het balkon genieten.  
Met een Metaglas balkonbeglazing wordt het balkon bij de woning  
betrokken, zodat een extra leefruimte ontstaat zonder het balkon definitief  
af te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering kan de balkonbeglazing  
geheel of gedeeltelijk worden geopend.  
 
 
- Balustrades 
De glazen balustrades van Metaglas onderscheiden zich door de slanke  
metalen staanders en liggers. Door het grote glasoppervlak ontstaat  
maximale transparantie. 
 
 
- Gevelbekleding 
Met de glazen gevelbekleding van Metaglas kan iedere vrijwel ieder  
gewenst gevelbeeld worden gecreëerd. Alle onderdelen worden door  
Metaglas zelf ontwikkeld zodat het mogelijk is ieder ontwerp te realiseren.  
De gevelpanelen worden met moderne rvs schroefpunten bevestigd.  
Dit zorgt voor een fraaie strakke detaillering.  
 
 
 
 
Maatwerk 
Metaglas ontwerpt en produceert alle producten zelf. Naast het zeer  
uitgebreide standaard leveringsprogramma wat u verderop in dit  
hoofdstuk vindt, kunnen wij ook speciale producten maken. Voor ieder  
ontwerp van architect of opdrachtgever maakt Metaglas een passende  
transparante oplossing.  
 
 
 
Geluidsisolatie 
Door een balkon of loggia te voorzien van een Metisol of M-View 
balkonbeglazing ontstaat een extra barrière tegen verkeerslawaai.  
Hierdoor kan de achterliggende constructie lichter uitgevoerd worden.  
De demping van een volglazen M-View balkonbeglazing is 12 dB(A).  
Bij Metisol balkonbeglazing kan deze demping oplopen tot wel 25 dB(A). 
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Thermische isolatie  
Naast geluidsisolatie bieden balkon- en loggia-beglazing ook  
thermische isolatie. Doordat kou, wind en neerslag al voor de gevel  
worden geweerd levert de toepassing van Metisol balkonbeglazing  
een energiebesparing die kan oplopen tot wel 20%. 
 
 
 
Ventilatie 
Metisol en M-View balkonbeglazing zorgen voor optimale  
ventilatie. Door minimale kieren blijft natuurlijke ventilatie op het  
balkon bestaan, waardoor de ventilatieroosters in de achterliggende  
gevel normaal kunnen functioneren.  
 
 
 
Duurzaamheid 
Door de combinatie van glas en metaal vergen de producten van  
Metaglas slechts een minimum aan onderhoud. Regelmatig  
schoonmaken is voldoende. Voor de meeste producten wordt  
aluminium gebruikt. Een sterk en vooral duurzaam materiaal.    
 
 
 
Kwaliteit en Komo 
Metaglas balkonbeglazing en gevelelementen worden geleverd  
volgens VMRG kwaliteitseisen en worden geproduceerd en  
geleverd met een Komo attest met productcertificaat. 
 
 
 
Glas 
De balkonbeglazing en gevelelementen van Metaglas worden  
standaard uitgevoerd met blank glas. Uiteraard zijn er veel meer  
mogelijkheden met glas. We kunnen het oppervlak van het glas  
ook bewerken. Zandstralen, lagen of beplakken met gekleurde of  
bedrukte folies behoort tot de mogelijkheden.   
 
 
 
Kleuren 
Metaglas balkon- en loggia-beglazing worden standaard geleverd  
in wit (RAL 9010) of naturel geanodiseerd. Uiteraard is iedere  
RAL kleur mogelijk.  
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