HORIZON
the new design in single
glazed walls

Ultieme combi van design,
toegankelijkheid en privacy
Horizon is niet enkel een stijlvolle glazen scheidingswand,
het is ook een praktische en economische oplossing
voor uw werkomgeving. De geringe profielhoogte en de
naadloze aansluiting met andere Maars systemen zorgen
voor hoogwaardige transparante esthetiek. De uniforme
profielhoogte, kozijnen en wandaansluitingen geeft een
strakke, doorlopende belijning. Oftewel: minimalistisch
ontworpen, kwalitatief hoogwaardig afgewerkt.
Daarnaast geeft de grote variatie in deuren vorm en
karakter aan toegankelijkheid. Net als de andere Maars
wandsystemen is ook Horizon verplaatsbaar en snel te
monteren, resulterend in een flexibel en duurzaam systeem.
Horizon verbreedt letterlijk en figuurlijk uw horizon …

Het open karakter en de
transparante werkwijze:
dat is wat het interieur mag
uitdragen. Horizon laat
wandsystemen spreken.

Esthetiek en functionaliteit zijn slechts
verenigbaar door middel van minimalistisch
design. Visuele eenvoud geeft de enkelvoudige
glaswanden van HORIZON de uitstraling
van een topproduct.

Unieke profieleigenschappen
De geringe profielhoogte en de profielloze aansluiting op de andere Maars
systeemwanden zorgen voor het gewenste resultaat in elke omgeving.
Door het toepassen van meerdere profielhoogtes is deze glazen wand
ook toepasbaar bij vloeren met grote toleranties.

Werkomgeving op maat
De diverse profielafwerkingen en -kleuren, deursystemen
en glasafwerkingen, waaronder zandstralen en coatings,
zorgen voor privacy en transparantie op maat.

De profielhoogte is lager dan een €1 munt, 22 mm

Afmetingen en akoestiek

Optie van 35 mm, combinaties mogelijk:
- 22 mm + 22 mm profiel: +/- 4 mm
- 22 mm + 35 mm profiel: +/- 11 mm
- 35 mm + 35 mm profiel: +/- 18 mm
1 universeel profiel voor meerdere glasdiktes
Eenvoudige en snelle montage door 2 profielen

Toegankelijkheid op maat
Het slanke deurkozijn en de grote verscheidenheid aan deuren
zorgen voor een passende oplossing voor ieder interieurontwerp.

Draai- en schuifdeuren
- Enkel en dubbel draaiend

transparency
in design

Maximale moduulbreedte: 1200 mm
Afwijkende maten en gewichten in overleg
Gewogen geluidsisolatie-index voldoet aan EN ISO 717-1
Rw = tot 39 dB
T-aansluitingen volledig van glas

Glaskenmerken
Maximale stabiliteit door grote variatie aan glasdiktes.

Meerdere glasdiktes mogelijk: 10, 12 en 16 mm
Diverse afwerkingen: zandstralen, folie en coatings

- Schuifdeuren, optioneel voorzien van het ‘soft close’ mechanisme
- Glazen deuren
- Gesloten stalen of houten deuren
- Combinatie deuren: glas/gesloten
Keuze uit wandhoge deurkozijnen of deurkozijnen met bovenbeglazing
Flush metal door
Hoekaansluiting volledig van glas

LED verlichting
Horizon komt tot leven door de integratie van
contour LED verlichting.

Dimbaar
Alle kleuren verlichting mogelijk
Programmeerbaar in diverse scenario’s
Aansturing via App of afstandsbediening

Profielafwerking in diverse kleuren
Geborsteld en/of geanodiseerd
aluminium profielafwerking

LED verlichting

Open doorgang

Framed glass door

Glass door

Wooden door

Metal door

Sliding door

Chromen profielafwerking
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