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Uw dichtbij

Buiten  Vormgeving  Kleur/Oppervlakte
F702
Olijfgrijs
Fijnstructuur

Sablé 893
Antracietgrijs

F744
Zijdengrijs
Fijnstructuur

2525
Mars

Hoe moet mijn
scheidingswand
er uitzien?
Metallic, Sablé of zijdenglans mat? Aluminium biedt een maximale vormgevingsvrijheid. Met een keuze uit 230 kleuren en veel
oppervlakte-varianten worden er aan uw
wensen voor aluminium-kozijnkleuren geen
grenzen gesteld.
Aluminium-designs:
- glad-mat oppervlakte
- fijnstructuur-oppervlakte
- metallic-oppervlakte
- houtlook met natuurlijke esthetiek

Buiten  Bescherming Zicht

Meer privacy in
het glazen kantoor:
is dat mogelijk?
Ja, dat kan! Bijvoorbeeld
door decoratieglas in uw
lieverlingsdesign. Zo kunnen de
gescheiden ruimten door middel
van matglas, glas in lood of glad
aluminium (in alle aluminiumkleuren) ondoorzichtig worden
gemaakt of gedeeltelijk tegen
inkijk worden afgeschermd.

Buiten  Vormgeving  Kozijnvorm

Kan het ook nog
gereduceerder?
Jazeker. De bescheiden FIN-Office-aluminiumprofielen met een aanzichtbreedte van 33 mm
hebben zonder meer een zeer filigrane uitwerking. Bovendien kan glas ook zonder verticale
stijlen worden samengesteld. En de bouwaansluiting aan muur en vloer? Ligt verborgen en aan
het plafond indien gewenst met een smal, hoogte-compenserend C-profiel.

Binnen  Bediening  Openingsmethoden

Is er ook een passende
deur beschikbaar?
Vanzelfsprekend. Wij bieden u deuren
in helder- of matglas. Of optioneel een
houten deur in uw gewenste RAL-kleur die
aan de binnen- en buitenkant gelijk met
het kozijn ligt. Altijd uitgevoerd met een
hoogwaardige deurklink naar keuze en een
slot met magnetische vergrendeling en
afsluitbare profielcylinder.

Midden  Isolatie  Geluid

Wat, als het binnen eens wat
luidruchtiger wordt?
Dan dringt desondanks niets begrijpelijks naar buiten.
Want ons geluidsisolatieglas Multiprotect zorgt voor een
geluidsisolatie tot max. 33 dB. Daarbij heeft u de keuze tussen
enkel gelaagd glas of dubbel isolatieglas. Of u voorziet uw
scheidingswanden eveneens van geluiddempende aluminium
panelen. Zo blijft het discrete binnen en het storende buiten.

Binnen  Bediening  Bedienveiligheid

Zo veel glas:
wat, als het kapot gaat?
Goede vraag, simpel antwoord: FIN-Office
scheidingswanden voeren wij standaard uit met ons
geharde, enkelvoudige veiligheidsglas Bodysafe. Dat is zeer
stootvast. En mocht het toch breken, dan niet in scherven,
maar in stompe deeltjes. Zo is het verwondingsrisico gering.
Ons Multiprotect-glas biedt u extra veiligheid. Het bestaat uit
twee ruiten, die met een uiterst scheurvast folie zijn verlijmd.
Het verzwaart het doorbreken van het glas, bindt glazen
splinters en voorkomt verwondingen. Bovendien dempt het
Multiprotect-glas door zijn hoge gewicht het lawaai.

Rondom  Service  Certificaten

97

%

Altijd de beste materialen:
krijg ik dat schriftelijk?
Beter is nauwelijks
mogelijk: onze
leverbetrouwbaarheid ligt rond de
97 procent.

Rondom  Afwikkeling

Van plannen tot
monteren:
wie helpt mij
daarbij?
Wij natuurlijk. Het begint bij het
eerste vrijblijvende advies, gaat
verder met de gedetailleerde
planning en het voorleggen van een
transparante offerte. Wanneer deze
u bevalt, zullen wij uw opdracht aan
uw individuele wensen aanpassen
en volledig en op tijd op de
aangekondigde datum leveren. En
ook bij montage en afname houdt
de kwaliteitsbelofte van Finstral niet
op: want onze partners zijn altijd
vakkundig opgeleid.

Natuurlijk! Finstral mag vol trots beweren, de
meest gecertificeerde kozijnbouwproducent
te zijn - en wel in heel Europa. U kunt dus vertrouwen op de kwaliteit van onze producten en
diensten.
Enkele van onze behaalde certificaten:
- RAL-keurmerk - meerruit-isolatieglas
- Kwaliteitsmanagementsysteem DIN EN ISO 9001
- Milieumanagementsysteem DIN EN ISO 14001
- Arbeidsveiligheidssysteem BS OHSAS 18001
- Energiemanagementsysteem DIN EN ISO 50001

Altijd voor u klaar.
Bel op of kom langs.
U zoekt precies de juiste scheidingswanden voor uw kantoor of praktijk?
Wij adviseren u vrijblijvend. En ondersteunen u bij het plannen

Finstral Studio Unterinn
Hoofdvestiging met 600 m²
showroom bij Bolzano

Finstral Studio Apeldoorn
350 m² showroom in
Apeldoorn

Gastererweg 1
39054 Unterinn/Ritten (BZ)
Italië

Tweelingenlaan 68
7324 BN Apeldoorn
Nederland

T +39 0471 296611
unterinn@finstral.com
www.finstral.com/unterinn

T +31 055 5380060
apeldoorn@finstral.com
www.finstral.com/apeldoorn

Uw dichtbijzijnde Finstral-Partner:

Kijkje in Finstral Studio Unterinn

Telefoonnummer en E-mail:
Nederland: 055 5380060
E-mail:
apeldoorn@finstral.com
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