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Advies en informAtie

De adviseurs van Metaglas denken graag met u 

mee. Heeft u vragen over de vele mogelijkheden 

van ToTal Glas puien en deuren of wilt u ons 

advies over een bijzondere glasconstructie? 

Neem dan contact met ons op via (0344) 750 400 

of kijk op onze website www.metaglas.nl. 

Hier kunt u onze producten en inspiratieprojecten 

bekijken, tekeningen downloaden en bestek-

teksten downloaden.
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mAAtwerk voor 
iedere situAtie 

EEn uitnodigEndE winkElpui, EEn 

transparantE vErgadErruimtE of 

EEn brandwErEndE glazEn wand? 

Het kan allemaal met total glas puien,  

deuren, wanden en glasconstructies. deze 

volglazen oplossingen passen in ieder 

project; nieuwbouw en renovatie, binnen en 

buiten. uniek en kenmerkend voor total 

glas is de slanke detaillering, de maximale 

transparantie, grote afmetingen en het feit 

dat vrijwel alles mogelijk is.

strAk & trAnspArAnt

geen andere serie is zo fraai slank gedetail-

leerd als de total glas puien en deuren 

van metaglas. Er zijn geen verticale profie-

len en de randprofielen worden volledig 

verwerkt in de bouwkundige omgeving. u 

ziet alleen maar glas. is dit niet mogelijk, dan 

worden elegante slanke aluminium profielen 

toegepast. Hierdoor zijn de puien en deuren 

strak en is het glasoppervlak maximaal. 

door de grote transparantie kan daglicht  

optimaal de ruimte betreden en zorgen 

total glas puien en deuren voor de  

gewenste privacy, zonder de ruimtelijkheid  

te beperken. 

Assortiment

Het veelzijdige total glas programma 

omvat: 

■  maatwerk glasconstructies

■  volglazen deuren

■  volglazen wanden

■    puien met vaste boven- en zijlichten

■   tochtportalen

■  (elektrische) schuifdeuren

■  vouw- en schuifwanden

■   geluidsisolerende wanden en deuren  

■  brandwerende wanden en deuren

■  wanden voor douche en wellness 

mAAtwerk & engineering

alle volglazen puien, wanden en deuren uit 

de total glas serie worden per project op 

maat gemaakt en zo nodig aangepast aan 

uw wensen. 

dankzij onze eigen productontwikkeling en 

engineering kunnen wij daarnaast bijzonde-

re volglazen gevels en glasconstructies voor 

u ontwikkelen. vanaf ontwerp tot aan

montage bieden wij opdrachtgevers, archi-

tecten en bouwbedrijven ondersteuning en

advies. de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Hoe vernieuwend uw idee ook is, metaglas 

maakt het mogelijk. 

design beslAg

total glas puien en deuren zijn voorzien 

van elegant, slank rvs beslag. daarnaast 

kunnen alle deuren worden geleverd met 

het fraaie metinox® design beslag waarmee 

stabiele glazen deuren tot maar liefst 4 meter 

hoogte haalbaar zijn.

duurzAAm & onderhoudsArm

total glas puien en deuren zijn bijzonder 

duurzaam en onderhoudsvriendelijk.  

de puien en deuren vergen weinig onder-

houd, gaan een leven lang mee en kunnen 

wanneer nodig volledig worden gerecycled.

totAL GLAs puien en deuren  
MAxiMALe trAnspArAntie in ieder project
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