


SKYE IS THE LIMIT

Ongekende allure en elegantie. Een gevoel van 
vrijheid. Een adembenemend uitzicht vanuit uw 

uitgestrekte kantoor op de stad. Moderne architectuur 
in overvloed. De skyline van onze eigen wereldsteden 

op de achtergrond. Sensationele wolkenkrabbers 
schitteren in de lucht. De imposante rivieren geven 
rust. Een wonderlijk New York en Chicago gevoel 

komt naar boven. Dankzij panoramische views 
waant u zich in de grootste en mooiste steden. 

Het hoogst haalbare is overtroffen. Dit wandsysteem 
is design op het allerhoogste niveau.

SKYE OPENS YOUR WORLD...



LIMITLESS SPACE,
ENDLESS POSSIBILITIES

Natuur en architectuur vloeien in elkaar over.
Skye is het meest innovatieve wandsysteem met
een hoogwaardig architectonisch design.
Creëer een onderscheidend en verbazingwekkend

werkelijk op ieder niveau vooruitstrevend te noemen.

Bijzonder aan deze wand is het brede aluminium
kader dat het systeem vormt. De aangesloten
glaspanelen geven een panoramisch en groots
gevoel in elke ruimte. De opvallende maatvoering
van 150x15mm maakt het systeem uniek in de markt.

Skye kan in zowel enkel- als dubbelglas worden
uitgevoerd. Hierdoor kunt u deze designwand
oneindig laten doorlopen in elke soort ruimte.



150mm geëxtrudeerd aluminium

Naadloze aansluiting met
alle PE wandsystemen

Toepassen van alle 
PE deuren mogelijk

Uitwendige hoek uitgevoerd in volglas



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Wanddikte                         
Glaspanelen                      
Koppeling                         
Modulatie                         

Coating                             

Geluidsisolatie                    

150mm
Enkel of dubbel gelaagd glas
Plus-in of transparant getaped
900mm
Geëxtrudeerd aluminium
Poedercoating of geanodiseerd
150 x 35mm terugliggend
150 x 35mm terugliggend
RAL collectie
Rw 33 tot 44 dB                  



Aluminium

MAAK UW RUIMTE SKYE HIGH
Maak het design van de Skye nog completer met de speciale opties. Wat dacht u van geïntegreerde 
jaloezieën, akoestische oplossingen of transparante gordijnen? Vraag ons naar de mogelijkheden.

OOK IN PANORAMISCH DUBBELGLAS
Skye kan in zowel enkel- als dubbelglas worden uitgevoerd. De dubbelglas uitvoering biedt een 
uitstekende geluidsisolatie, waardoor de Skye zeer geschikt is voor boardrooms en directiekantoren.
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