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outdoor.living
Tuinafscheidingen van glas, blindering, 
balkonborstweringen, carports, 
bewegwijzeringssystemen,bordjes van glas, 
terrasomheiningen



De kamer buiten

Sieraden van levenskwaliteit
Bij de overgang van binnen- naar buiten kunnen voor wonen 

en werken extra plekken worden gecreëerd die enerzijds na-
tuur en licht betekenen, anderzijds optische en akoestische 

grenzen vormen. Gecultiveerde plaatsen van en met glas. 
Kleuren, prints, satinering en vormen benadrukken de om-

geving en accentueren het natuurlijke contrast. Glasdesign 
laat zich met constructieve bouwelementen tot multifuncti-

onele gebouwonderdelen met hoge veiligheid en esthetiek 
verbinden. Glas is geschikt voor dagelijks gebruik en geeft 

een meerwaarde aan particuliere en zakelijke gebouwen.  

Weerbestendig
�   Buiteninstallaties van glas zijn hagel- en storm-
proof, verdragen koude winters en hete zomers

�   Ongevoelige materialen staan voor duurzaamheid en 
zijn gemakkelijk in onderhoud

�   De bevestigingselementen zijn beproefd en door de 
bouw-inspecties gekeurd en toegelaten

�   Overkappingen, optische grenzen, markeringen en borst-
weringen – Glas past bij elke stijl

Actief en passief – maar veilig 
Is glas veilig? Het antwoord is duidelijk: 
vakkundig bewerkt en geselecteerd glas is 
veilig. Het biedt bescherming en is inbraak-
vertragend.

Actief en passief – maar veilig 
Is glas veilig? Het antwoord is duidelijk: 

een meerwaarde aan particuliere en zakelijke gebouwen.  

Frans balkon 
Bij ramen tot op de vloer verhoogt het 
transparante balkon het wooncomfort 
aanzienlijk. De doorvalbeveiligende 
beglazing verbindt transparantie met 
veiligheid. 

Verwarmbaar glas 
Onzichtbare raamverwarmingen zijn in het glas 
geïntegreerd, nemen geen ruimte in en geen vloer-
oppervlak. Het glasoppervlak aan de binnenkant 
wordt verwarmd, er ontstaat een aangenaam 
binnenklimaat. 



De kamer buiten

Weerbestendig
�   Buiteninstallaties van glas zijn hagel- en storm-
proof, verdragen koude winters en hete zomers

�   Ongevoelige materialen staan voor duurzaamheid en 
zijn gemakkelijk in onderhoud

�   De bevestigingselementen zijn beproefd en door de 
bouw-inspecties gekeurd en toegelaten

�   Overkappingen, optische grenzen, markeringen en borst-
weringen – Glas past bij elke stijl

Outdoor glastoepassingen
�   Tuinafscheidingen

�   Gekleurde balkonbalustrades
�   Bordjes, bewegwijzeringssystemen

�   Carports, overkappingen
�   Huisingangen

�    Serres
�   Bescherming tegen de wind en blindering

�   Beloopbare vloeren 
�   Terrassen

Bewegwijzeringssystemen 
Kleuren en prints op glas worden meer en meer ge-
bruikt als naamplaatjes, wegwijzers en uithangbordjes. 
Privé als huisnummer, maar ook in ziekenhuizen, scho-
len, winkelcentra, bedrijven en praktijken.

Bewegwijzeringssystemen 
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outdoor.living Glasdesign eindigt niet bij de gevel of het raam. Juist in 
en om het huis, de overgang van binnen naar buiten, speelt 

vormgegeven, bedrukt, functioneel glas, in textuur en kleur 
bewerkt glas een steeds grotere rol.

Glas markeert ruimten, deelt, scheidt, verbindt, markeert gren-
zen. Glas laat licht toe of weert blikken. De grote veiligheid, actief en 

passief, maakt tegenwoordig praktisch alle toepassingen en vormen 
van gebruik mogelijk. Van buitenzitje of glazen overloop tot mediagevel 

in een zakelijke toepassing. De grenzen van het gebruik worden door de 
opdrachtgever bepaald.

Nog meer emoties met glas
Prospectussen
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home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken, 
Tische, Möbel aus Glas

style.livingstyle
Glasanbau, Treppen, 
Eingangsbereich, Brüstungen 
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel, 
Wandverkleidung, Abstellflächen, 
Möbel aus Glas

   

www.sanco.de

Integriertes Jalousiesystem für 
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz 
im Scheibenzwischenraum des 
Isolierglases. Stufenlose Regulie-
rung der Lamellen, des Plissees.
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outdoor.living

Tuinafscheidingen van glas · blindering · balkonbalustrades · carport · bewegwijzeingssystemen · glazen bordjes · terrasomheining




