Advies
Metaglas denkt graag met u mee om een trans
parante oplossing voor het balkon te vinden. Heeft
u vragen over de vele mogelijkheden van onze bal
konafscheidingen? Of wilt u meer informatie of
referenties ontvangen? Neem dan contact met ons
op via (0344) 750 400 of kijk op onze website
www.metaglas.nl. Hier kunt u onze producten
bekijken en meteen principedetails, CAD tekeningen
en bestekteksten downloaden.
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Een open of dicht balkon in een simpele handeling

Metaglas balkonafscheidingen
Roeleveld-Sikkes Architects, Den Haag

Groot glasoppervlak met maximale lichtinval

Osorio Lobato Architecten, Den Haag

Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam

Iedere dag genieten

Flexibele oplossingen voor ieder balkon

Extra isolatie

Geniet vaker van het balkon met een balkonafscheiding
van Metaglas. Deze transparante en flexibele balkon
afscheidingen bieden beschutting tegen wind, regen en
kou. Zo ontstaat met een beetje zon al een behaaglijke
binnenruimte. En is het mooi weer? Dan kan de balkon
afscheiding geheel of gedeeltelijk open. Hierdoor zijn
balkons, maar ook veranda’s en loggia’s alle jaarge
tijden bruikbaar. Bovendien wordt de leefruimte uitge
breid, waardoor het woongenot en de waarde van de
woning worden vergroot.

Metaglas balkonafscheidingen zijn in vele uitvoeringen leverbaar.
Horizontaal schuivend of volledig opvouwbaar, zodat u in enkele
handelingen van een aangename kamer een maximaal open
balkon maakt. Dankzij de soepele geleiding van de panelen zijn
de afscheidingen eenvoudig te bedienen. Hierdoor kunnen de
panelen in ieder formaat worden gemaakt; klein, maar ook bij
zonder groot tot 3 meter hoog of wel 6 meter breed!

Door plaatsing van een Metaglas balkonafscheiding
wordt de woning extra geïsoleerd. Dit zorgt voor
energiebesparing. Daarnaast wordt de geluidsover
last in achterliggende ruimtes verminderd. Afhankelijk
van het type balkonafscheiding is geluidsreductie tot
wel 45 dB(A) mogelijk! Hierdoor kan de achterlig
gende gevel ook lichter worden uitgevoerd. Wilt u
van het balkon een extra kamer maken? Metaglas
balkonafscheidingen zijn ook leverbaar met geïso
leerde profielen en isolatieglas.

Maximale transparantie
Alle balkonafscheidingen van Metaglas hebben slanke
aluminium profielen, waardoor het glasoppervlak groot
is en de lichtinval maximaal. Dankzij de slanke profie
len is ook het zicht vanuit de woning onbelemmerd.
De transparante balkonafscheidingen van Metaglas
zorgen voor de perfecte afwerking van ieder balkon,
zonder op te vallen.
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Onbeperkte ontwerpvrijheid
Heeft u een uitdagend ontwerp? Of een bijzonder balkon waar
voor een speciale oplossing nodig is? Dankzij onze eigen pro
ductontwikkeling kan Metaglas voor ieder balkon de gewenste
afscheiding maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ieder
product wordt voor u op maat gemaakt en door onze vakbekwa
me medewerkers gemonteerd in houten, steenachtige of andere
bouwkundige constructies.

van Ede Architecten, Arnhem

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
Metaglas balkonafscheidingen worden gemaakt van
glas en aluminium. Zeer milieuvriendelijke en duur
zame bouwmaterialen. Aluminium balkonafscheidin
gen gaan namelijk tientallen jaren mee en daarnaast
zijn ze onderhoudsarm. Iedere vijf jaar schilderen is
met balkonafscheidingen van Metaglas verleden tijd.
Regelmatig reinigen is voldoende.

Balkonafscheidingen | Metaglas

Een open of dicht balkon in een simpele handeling

Metaglas balkonafscheidingen
Roeleveld-Sikkes Architects, Den Haag

Groot glasoppervlak met maximale lichtinval

Osorio Lobato Architecten, Den Haag

Atelier Zeinstra van der Pol BV, Amsterdam

Iedere dag genieten

Flexibele oplossingen voor ieder balkon

Extra isolatie

Geniet vaker van het balkon met een balkonafscheiding
van Metaglas. Deze transparante en flexibele balkon
afscheidingen bieden beschutting tegen wind, regen en
kou. Zo ontstaat met een beetje zon al een behaaglijke
binnenruimte. En is het mooi weer? Dan kan de balkon
afscheiding geheel of gedeeltelijk open. Hierdoor zijn
balkons, maar ook veranda’s en loggia’s alle jaarge
tijden bruikbaar. Bovendien wordt de leefruimte uitge
breid, waardoor het woongenot en de waarde van de
woning worden vergroot.

Metaglas balkonafscheidingen zijn in vele uitvoeringen leverbaar.
Horizontaal schuivend of volledig opvouwbaar, zodat u in enkele
handelingen van een aangename kamer een maximaal open
balkon maakt. Dankzij de soepele geleiding van de panelen zijn
de afscheidingen eenvoudig te bedienen. Hierdoor kunnen de
panelen in ieder formaat worden gemaakt; klein, maar ook bij
zonder groot tot 3 meter hoog of wel 6 meter breed!

Door plaatsing van een Metaglas balkonafscheiding
wordt de woning extra geïsoleerd. Dit zorgt voor
energiebesparing. Daarnaast wordt de geluidsover
last in achterliggende ruimtes verminderd. Afhankelijk
van het type balkonafscheiding is geluidsreductie tot
wel 45 dB(A) mogelijk! Hierdoor kan de achterlig
gende gevel ook lichter worden uitgevoerd. Wilt u
van het balkon een extra kamer maken? Metaglas
balkonafscheidingen zijn ook leverbaar met geïso
leerde profielen en isolatieglas.

Maximale transparantie
Alle balkonafscheidingen van Metaglas hebben slanke
aluminium profielen, waardoor het glasoppervlak groot
is en de lichtinval maximaal. Dankzij de slanke profie
len is ook het zicht vanuit de woning onbelemmerd.
De transparante balkonafscheidingen van Metaglas
zorgen voor de perfecte afwerking van ieder balkon,
zonder op te vallen.

Metaglas | Balkonafscheidingen

Onbeperkte ontwerpvrijheid
Heeft u een uitdagend ontwerp? Of een bijzonder balkon waar
voor een speciale oplossing nodig is? Dankzij onze eigen pro
ductontwikkeling kan Metaglas voor ieder balkon de gewenste
afscheiding maken. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ieder
product wordt voor u op maat gemaakt en door onze vakbekwa
me medewerkers gemonteerd in houten, steenachtige of andere
bouwkundige constructies.

van Ede Architecten, Arnhem

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
Metaglas balkonafscheidingen worden gemaakt van
glas en aluminium. Zeer milieuvriendelijke en duur
zame bouwmaterialen. Aluminium balkonafscheidin
gen gaan namelijk tientallen jaren mee en daarnaast
zijn ze onderhoudsarm. Iedere vijf jaar schilderen is
met balkonafscheidingen van Metaglas verleden tijd.
Regelmatig reinigen is voldoende.

Balkonafscheidingen | Metaglas

Advies
Metaglas denkt graag met u mee om een trans
parante oplossing voor het balkon te vinden. Heeft
u vragen over de vele mogelijkheden van onze bal
konafscheidingen? Of wilt u meer informatie of
referenties ontvangen? Neem dan contact met ons
op via (0344) 750 400 of kijk op onze website
www.metaglas.nl. Hier kunt u onze producten
bekijken en meteen principedetails, CAD tekeningen
en bestekteksten downloaden.

Balkonafscheidingen
| Voor een comfortabel balkon

Architectenbureau L. Lafour en R. Wijk bv, Amsterdam

Metaglas B.V.
Kellenseweg 17
4004 JD Tiel

Postbus 270
4000 AG Tiel

T. (0344) 750 400
F. (0344) 750 499
E. info@metaglas.nl
I. www.metaglas.nl

Studio Y architecten, Amsterdam

de architecten Cie, Amsterdam

