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Sirius

VIER SEIZOENEN LANG 
AANGENAAM GENIETEN

Het hele jaar door plezier

Met onze geïsoleerde schuifpui sluit je een ve-
randa of overkapping gemakkelijk af, zonder dat je een 
opgesloten gevoel creëert. Bovendien behouden je klanten 
een vrij uitzicht over de tuin dankzij de grote glaspanelen.

De schuifpui zorgt voor een optimale bescherming tegen re-
gen en wind. Op deze manier is men minder weersafhanke-

lijk en kan er het gehele jaar door genoten worden.

Onze aluminium pui Sirius is eenvoudig te monteren 
en onderhoudsvrij. Bovendien is de schuifpui in ieder 

type en merk overkapping monteerbaar.



Syrma

ALTIJD STANDAARD OP 
MAAT GEMAAKT, ALTIJD 
PERFECT PASSEND.

UITVOERINGEN

RAL 9010

Zuiver wit

RAL 7039 

Kwartsgrijs

RAL 7016 

Antraciet

RAL 9005

Gitzwart

Op aanvraag

Overige RAL

De schuifwand is standaard verkrijgbaar in de 
onderstaande vier RAL-kleuren. Uiteraard is ie-
dere gewenste RAL-kleur op aanvraag mogelijk. 

VARIANTEN SIRIUS
Onze aluminium schuifpui is in meerdere vari-
anten mogelijk. Namelijk twee-, drie-, vier-, vijf-, 
zes-, zeven- of achtdelig. 

De pui kan t/m een lengte van 6 meter uit een 
stuk worden gerealiseerd. Met een koppelstuk 
kan dit verlengd worden t/m 8 meter. 

Tover een veranda in een handomdraai om 
in een echte tuinkamer. Doordat onze schuif-
pui standaard op maat wordt gemaakt, ben 
je verzekerd van een product dat perfect past 
bij de situatie van de klant. 
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GLAS
Onze glazen schuifpui wordt volledig op maat 
gemaakt, waardoor je altijd een minimale over-
lap en gelijke glasverdeling hebt. 

De maximale breedtemaat van een paneel is 
1200 mm en de inbouwhoogte is mogelijk t/m 
3000 mm.

De pui is verkrijgbaar in 24 mm veiligheidsglas. 
Naast helder glas is getint glas ook een optie. 

OVERIGE SPECIFICATIES 
De buitenzijde is met sleutel bedienbaar, 
de binnenzijde is vergrendelbaar met hand-
greep.

Het slotsysteem is zowel links als rechts 
toepasbaar.

De pui opent en sluit soepel.


