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Omschrijving
Fabrikaat :  Sypla International bv 
Type :  SypLine

Niet dragend, demontabel en verplaatsbaar 
enkelglas wandsysteem voor toepassing als 
verdiepingshoge systeemwand.  

Wandsysteem, dikte 25mm, bestaande uit 
een aluminium kader van aansluitprofi elen en 
deurprofi elen in een rechte uitvoering. 
Het systeem wordt verticaal tussen de gefreesde 
glaspanelen onderling gekoppeld door lichtgrijze 
kunststof tussen- en hoekprofi elen. 

SypLine



Het enkelglas systeem SypLine staat garant voor 
een ruimtelijke inrichting. De toepassing van 
glas in het interieur wint aan populariteit. Glas is 
een veelzijdig materiaal en verspreidt natuurlijk 
daglicht. De glaswand accentueert  de identiteit, 
uitstraling en cultuur van een organisatie.

SypLine is het volglas wandsysteem met een diversiteit aan detaillering van de verticale 
verbindingen tussen de glaspanelen. Daarnaast leent zij zich bij uitstek voor esthetische uitingen: 
volledige transparantie, doorschijnend of met een eigen design. 

Transparant inrichtenSypLine Specificaties
Volledige transparantie en minimalisme staan aan de basis van het SypLine wandsysteem. Door haar 
onopvallendheid laat het systeem het interieur geheel tot zijn recht komen. De  zichtbare uitstraling versterkt 
zo het ruimtegevoel en houdt het binnenklimaat aangenaam gezond.Inzichtelijk kantoorconcept

 Wanddikte 25mm 
 Wandhoogte ≤ 3,500m¹

 optioneel: 3,500 ~ 5,000m¹ in combinatie met glazen stabilatoren
 Modulering 0,300m¹ ~ 1,250m¹ variabel
 Gewicht 30,00kg/m² 

 indicatiegewicht gesloten element, inclusief vulling
 Geluidisolatie ≤ 47dB
 Brandwerendheid -
 Profi lering aluminium conform EN755-9

 aluminium plafondprofi el
 aluminium vloerprofi el 
 kunststof tussenprofi el
 kunststof hoekprofi el
 aluminium deurprofi el in rechte uitvoering
 Afwerking EV1 10µ geanodiseerd conform Qualanod

 RVS-look
 Beglazing gehard veiligheidsglas 12mm
 Deuren 8 tot 10mm gehard veiligheidsglas
 Optioneel geluidswerende deursystemen 32dB tot 42dB

 gelaagd 55.2, 66.2, 88.2mm veiligheidsglas, 
 akoestische folies PVB (A), glasfolies, gekleurd, mat
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