
MAXIMAAL DAGLICHT.  ULTIEM UITZICHT.
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ULTIEME BELEVING
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN



METHERMO®XL
HÉT ULTRASLANKE 
RAAMSYSTEEM
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Creëer ultraslanke ramen, puien en gevels met 

hét ultraslanke raamsysteem: Methermo®XL. Het 

minimale design en de grote glasoppervlakken 

zorgen voor ultiem contact tussen binnen en buiten. 

Methermo®XL biedt eindeloze ontwerpmogelijkheden 

en brengt daglicht in ieder project.
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ULTIEME 
BELEVING

Geniet van het 
maximale contact tussen 
binnen en buiten
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ULTIEME BELEVING

Het is voor velen een wens: maximaal daglicht en 

ultiem uitzicht. Methermo®XL maakt het waar. Door de 

ultraslanke profielen van de ramen, deuren en gevels 

is het glasoppervlak extra groot waardoor een zee aan 

daglicht binnenvalt. 

Het minimalistische design van Methermo®XL zorgt voor 

een naadloze verbinding tussen binnen en buiten. Als 

de profielen in de wanden, vloer en plafonds worden 

verwerkt, wordt deze beleving nog meer versterkt. 

Esthetisch, strak en ultiem transparant.
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VOORDELEN & 
MOGELIJKHEDEN

MAAT WERK

GROTE GLASOPPERVLAKKEN

ONZICHTBARE VERBINDINGEN
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MODULAIR

DUTCH DESIGN

ULTRASLANKE PROFIELEN



EINDELOZE 
MOGELIJKHEDEN

De juiste oplossing voor ieder project
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Met Methermo®XL creëert u ultraslanke puien, gevels, 

ramen en deuren. Bewegende en vaste glaspartijen 

zijn modulair te combineren, zodat vrijwel iedere 

gevelindeling mogelijk is. Methermo®XL biedt u 

eindeloze ontwerpmogelijkheden.

 

Alle Methermo®XL ramen, deuren en gevels worden 

per project op maat gemaakt. Samen met architecten, 

opdrachtgevers en bouwbedrijven realiseren wij zo 

altijd precies de juiste oplossing.

EINDELOZE 
MOGELIJKHEDEN
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De Methermo®XL serie bestaat uit:

  naar binnen draaiende ramen, deuren en puien, 

 draai-kiepramen en stolp-kiepramen

  naar buiten draaiende ramen, deuren en puien

  horizontale schuifpuien

  verticale schuiframen

  vaste beglazing

 

Het XL systeem is geschikt voor nieuwbouw en renovatie en 

past perfect in zowel moderne als klassieke ontwerpen. Door de 

verschillende raamtypen in het gehele gebouw te combineren 

ontstaat een harmonieus geheel in dezelfde eigentijdse stijl.

HET COMPLETE SLANKE RAAMSYSTEEM

horizontaal
schuivend

naar buiten
draaiend

naar binnen
draaiend/kiepend

verticaal
schuivend

TAL VAN
OPTIES
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twitter.com/metaglas  •  www.linnkedin.com/compagny/metaglas-b.v.  •  www.facebook.com/Metaglas  •  www.youtube.com/user/Metaglas  •  www.pinterest.com/metaglastiel

Kom langs in onze 
showroom of kijk op 
www.metaglas.nl

 Metaglas B.V.
 Het Eek 5
 4004 LM Tiel

T  (0344) 750 400
E info@metaglas.nl
I www.metaglas.nl


