
METHERMO®XL 
VERTICALE SCHUIFRAMEN



Methermo®XL verticaal schuivende ramen zijn een unieke oplossing voor gevels van zowel nieuw-

bouw-, renovatie- en transformatieprojecten. Per project worden de schuiframen op maat gemaakt, 

eventueel in prefab onderdelen, zodat de ontwerpmogelijkheden vrijwel eindeloos zijn.

RAAM EN BALUSTRADE INEEN

GO VERTICAL 
MET DÉ UNIEKE SCHUIFRICHTING



Geniet van de optimale beleving

Methermo®XL verticaal schuivende ramen bieden 

maximale beleving voor ontwerpers én bewoners. Het 

innovatieve aluminium raamsysteem vormt in een open 

stand een balustrade en biedt in gesloten stand een 

buitengewoon uitzicht. De schuifrichting, de eenvoudige 

slanke belijning en de grote afmetingen zorgen voor een 

uniek gevelbeeld met optimale transparantie en lichtinval.

Het verticaal schuivende raam wordt elektrisch bediend, 

waardoor zeer grote afmetingen mogelijk zijn. Van verticale 

schuiframen waar onderdoor gelopen kan worden tot  

ramen die op afstand kunnen worden bediend; vrijwel 

alle gevelontwerpen zijn mogelijk met de unieke schuif- 

ramen van Metaglas. In combinatie met de slanke profielen 

biedt Methermo®XL verticale schuiframen ongekend veel 

transparantie voor grote gevelopeningen ten opzichte van 

traditionele oplossingen.

Het systeem is in vrijwel iedere situatie toe te passen,  

onder andere bij: appartementen, woningen, hotels, 

horeca, studentenhuisvesting en kantoren. 

Go vertical

Ontdek de unieke eigenschappen van Methermo®XL  

verticaal schuivende ramen en geniet van optimale beleving.

    Raam en balustrade ineen

    Onderhoudsarm aluminium

    Uniek en rustig gevelbeeld

    Maximale lichtinval

    Optimaal contact met buiten

    Vrije ruimte door geen draaiende delen

    Elektrische bediening met uitbreidingsmogelijkheden

    Snelle montage met prefab elementen

    Extra comfort door hoge isolatiewaarde

    Diverse indelingen en schuifrichtingen



Metaglas is al 45 jaar toonaangevend op het gebied  

van slanke, innovatieve gevelelementen en interieur-

oplossingen voor nieuwbouw- en renovatieprojecten 

waarbij maximale transparantie het uitgangspunt is.  

Alle producten van Metaglas zijn volledig maatwerk  

en worden gefabriceerd in eigen fabriek. Samen met  

architecten, bouwbedrijven en opdrachtgevers realiseren 

wij bijzondere ontwerpen van glas en metaal. Maatwerk- 

oplossingen die stuk voor stuk uniek en transparant zijn. 

Geen beperkingen meer, want vrijwel alles is mogelijk. 

Wij gaan verder waar anderen stoppen.

Meer informatie

Heeft u vragen over Methermo®XL verticaal schuivende ramen?  

Neem dan contact met ons op via +31 344 750 400, info@metaglas.nl 

of kijk op onze website www.metaglas.nl/govertical voor productdetails, 

CAD en bestekteksten.

INNOVATIEVE 
OPLOSSINGEN


