Schuifsystemen
voor een verruimend effect

Inoutic schuifsystemen – een uitbreiding van de binnenruimte naar buiten toe /
Met Inoutic schuifsystemen kunnen royale vensteroppervlakken worden gerealiseerd die voor uitgestrekte binnenruimten zorgen en die de beste bescherming
bieden. Door de geperfectioneerde techniek en eersteklas materialen zijn deze
systemen kwaliteitsproducten van een toekomstgerichte architectuur.

Hef-schuifdeur 76, systeem Prestige

Instel-schuifinrichtingen, systeem Prestige

Hef-schuifinrichtingen – een groot doch sterk oppervlak

Instel-schuifinrichtingen – flexibel en ondoordringbaar

Brede ruimten kunnen door middel van hef-schuifdeuren worden
geopend, waarbij echter geen afstand hoeft worden gedaan van
het gemak van een platte drempel. Zonder al te veel inspanning
kunnen tot wel vier vleugelelementen in het venstergebied worden
verschoven. Bij tweedelige systemen kan een vleugel worden
gekiept. Een nog gemakkelijker gebruik is bij de gemotoriseerde
en op afstand bedienbare varianten gegarandeerd.
Maximale breedte: 6,5 m wit – 5 m Dekor

Met naar keuze twee tot vier elementen is dit systeem uitermate
geschikt voor kleinere ingebouwde en omgebouwde gedeelten met
Inoutic standaardprofielen. Een systeem dat uitblinkt door de
uitstekende bescherming tegen slagregen, de goede geluidsisolatie
en de gemakkelijke bediening. Bij elke uitvoering kunnen de in het
venstergebied verschuifbare vleugels afzonderlijk worden gekiept.
Maximale breedte: 4 m wit – 3 m Dekor

Een grote verscheidenheid aan uitvoeringen / Met de Inoutic schuifsystemen kunt
u de overgangen tussen de binnen- en buitenkant van uw huis helemaal volgens
uw wensen en behoeften inrichten. Ingeneering Creativity garandeert bij elke variant
een gemakkelijke bediening en de hoogste vorm van wooncomfort.

Vouw-schuifdeur, systeem Elite

Model 3-2-1

Model 4-3-1

Model 6-5-1

Model 5-4-1

Model 7-6-1

Vouw-schuifsysteem – elegant en licht
Met dit systeem kunnen venstergevels volledig worden geopend,
zonder dat hierbij vaste venstervleugels of middenstijlen het
uitzicht en de uitgang belemmeren. Hiervoor worden de afzonderlijke
deurelementen in trekharmonicavorm gevouwen en aan de kant
geschoven. Door speciale sluitplaten kan de vouw-schuifdeur ook
bij elke deelopening worden gefixeerd en kunnen afzonderlijke
vleugels worden geopend.
Maximale breedte: 4 m wit – 3 m Dekor

Inoutic-profielen voldoen aan alle kwaliteitseisen en keurbepalingen. Inoutic is medeoprichter van het initiatief »KunststofffensterRecycling« onder de naam Rewindo GmbH, dat
de toonaangevende Duitse producenten van
kunststof profielen vertegenwoordigt.

www.inoutic.com
Inoutic behoort tot de toonaangevende fabrikanten van vensterprofiel-systemen
op de wereldmarkt en kan terugblikken op 50 jaar ervaring binnen de kunststofbranche. Als dochteronderneming van de Deceuninck-groep beschikt Inoutic over
een internationaal netwerk van ressources en servicecapaciteiten.
Het woord Inoutic (in|out|ic) is een samenstelling van het Engelse >inside< (binnen),
>outside< (buiten) en >ic< (ingeneering creativity). Zo realiseren wij overgangen tussen de binnen- en buitenkant van de meest uiteenlopende gebouwen.
Inoutic is tevens een voorbeeld van succesvolle innovatie en »Quality made
in Germany«. De onderneming bestrijkt het gehele scala van kunststof ramen,
deuren, rolluiken, veranda’s en façades – van het ontwerp via de ontwikkeling
tot aan de extrusie en veredeling.
Wij »Inouten« beschouwen de uitdagingen op de markt van bouwelementen in zijn
geheel. Wij willen graag weten hoe de mens morgen wenst te wonen en te leven,
opdat wij diens individuele behoeften voor een eigen (eengezins) woning ook in de
toekomst naar alle tevredenheid kunnen realiseren. Impulsen uit de sectoren
design, architectuur en ecologie zijn bepalend voor ons handelen.
Wij zijn blij dat u uw keuze heeft laten vallen op een Inoutic-vensterprofiel. Wij
stellen commentaren, wensen en suggesties op prijs. Stuur ons gerust een e-mail:
info@inoutic.com.
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