OmniSlide
Profile B.O.I.

Het elegante en slanke design van de OmniSlide Profile B.O.I. staat garant voor een fraai vormgegeven
en veelzijdig dubbelvleugelig schuifdeursysteem. In een noodsituatie vervult de OmniSlide Profile B.O.I.
echter een echte glansrol: het schuifdeurprofiel is uitgerust met een vluchtwegsysteem. De deuren
kunnen in geval van nood worden opengeduwd, waardoor een vluchtweg ontstaat.
Opties
• Glasdikte 6-24 mm
• Gehard veiligheidsglas ESG / VSG
• Isolerend glas
• Glazen bovenpaneel
• Zijpanelen
• Kan worden bevestigd aan deurlatei of muur

Opties Nachtafsluiting
In aanvulling op het standaard vergrendelingssysteem is
de OmniSlide Profile B.O.I. leverbaar met een hoogwaar
dig meerpuntsvergrendelingssysteem dat beschermt
tegen braak. Dit vergrendelingssysteem kan onzichtbaar
in de deurvleugelprofielen worden geïntegreerd en is
leverbaar met een optionele vergrendelsignalering.
Het OmniSlide Profile B.O.I. profielsysteem is leverbaar
met het OmniSlide Drive Slim schuifdeurmechaniek.
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Vluchtwegconfiguratie met draaiende zijpanelen

Boon Edam Nederland B.V.
Postbus 26, 1135 ZG Edam | Ambachtstraat 4, 1135 GG Edam | Nederland
T 0299 38 08 08 | info@boonedam.nl | www.boonedam.nl
Dit product voldoet aan de EN 16005-veiligheidsnorm.

Vluchtwegconfiguratie met vaste zijpanelen

Vertriebspartner für die Schweiz
partenaire de vente pour la Suisse
www.gilgendoorsystems.com

Leverancier van Gilgen producten

Verkauf und Beratung / vente et conseils 0848 80 44 88
Schwarzenburg - Bern - Winterthur - Gland
Camorino - Gossau - Küssnacht - Oftringen
Payerne - Pratteln - Sion - Trimmis - Visp - Zürich

Alle rechten voorbehouden. Boon Edam behoudt het recht om de producten zoals beschreven in deze brochure te allen tijde te verbeteren en te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

* Er is een minimale doorgangsbreedte van 850 mm vereist

