
Glazen schuifwand

myGlass

Lekker lang van de zon, buiten en m’n tuin genieten. 
Niet alleen tot in de late uurtjes, maar het hele 
jaar door. De schuifwand dicht en kijken naar het 
veranderende uitzicht. Heerlijk...

 Dat is mijn zon. Jacqueline



Zon en schaduw; iedereen geniet er op zijn eigen wijze van. 

Bij mySun zijn we elke dag met dit inzicht bezig. 

Hoe kunnen wij u optimaal laten genieten van de zon, 

het buiten zijn en tegelijkertijd zorgen voor noodzakelijke 

schaduw en verkoeling op de momenten dat u dat prettig vindt? 

Door het bieden van de juiste oplossing, die volledig rekening 

houdt met uw persoonlijke wensen én de technische situatie. 

Dat is waar wij voor staan. U helpen aan de juiste en voor 

u de mooiste oplossing, dat is waar wij blij van worden. 

Met een breed assortiment biedt mySun voor vrijwel iedere situatie een 

passende oplossing. Of het nu gaat om het creëren van een comfortabele omgeving 

op uw terras met een knikarmscherm of overkapping, of om een aangenaam 

binnenklimaat door middel van screens of uitvalschermen... 

Onze geselecteerde zonweringspecialisten kunnen u voorzien van deskundig 

advies en producten die aansluiten op uw specifieke situatie en smaak.

Met MySun kieSt u vOOr nederlandSe kwaliteit en Service. 

uw mySun producten worden in Gouda met hoogwaardige materialen en exact 

naar uw wensen gemaakt. door onze intensieve samenwerking met uw lokale 

specialist kunt u jarenlang genieten van uw mySun product. 

Juist op die momenten, dat u de schaduw van nederland op wilt zoeken.

GeGarandeerd MySun. 

Omdat wij begrijpen dat vakkundige 

montage van uw zonwering net zo 

belangrijk is als de productie, 

werken wij uitsluitend samen 

met een geselecteerd dealernetwerk. 

uw dealer is daar onderdeel van. 

uw dealer staat voor kwaliteit, 

vakkundigheid en service. 

Zo bent u verzekerd van jarenlang 

plezier van uw mySun product, 

voorzien van 5 jaar garantie.

“Vakkundige productie en 
deskundige montage. 

Dat is waar wij in geloven. 

Dat is waar wij van mySun 
én uw dealer voor staan.”

nederlands product. nederlandse kwaliteit en service.

Shades of
Holland

‘s Morgens genietend in de polder
als ik naar m’n werk ga. Elke dag staat de zon 
centraal in ons streven om de mooiste producten 
te ontwikkelen. Zo kan heel Nederland genieten 
van onze zon én schaduw…

Dat is mijn zon. Paul | mySun
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breedte 

hOOGte

 3000 > 7000 mm

 1500 > 2500 mm

 

GlaZen Schuifwand

myGlass

detailS MyGlaSS

Met myGlass, het glazen schuifwandsysteem van mySun kunt u

nog langer genieten van buiten. Met een simpele beweging schuift u 

de glazen delen dicht en heeft u geen last meer van wind en regen. 

Met een maximale breedte van 7 meter en een maximale hoogte van 

2,5 meter kunt zo goed als elk type terrasoverkapping; Soft-top, hard-top 

of een houten overkapping van een prachtige glazen schuifwand voorzien.

Jaren Genieten van buiten, dOOr hOOGwaardiGe kwaliteit en techniek. 

voor myGlass gebruiken wij uitsluitend kwalitatief hoogwaardige materialen. 

door de rvS-loopwagens en de gelagerde polyamide kuntstof wielen rollen de glazen 

panelen soepel over de aluminium sporen en nemen automatisch het volgende 

glasdeel mee. alle glasdelen van 10 mm veiligheidsglas sluiten links en rechts in een 

breed zijprofiel en worden netjes opgevangen door borstels. Elk glaspaneel wordt 

op maat gesneden en poly-geslepen en natuurlijk kan de glazen schuifwand ook worden 

voorzien van sloten. de keuze is aan u.

alle ral en ral-Structuurlakken ZiJn MOGeliJk. vraaG uw dealer  naar  de MOGeliJkheden.

kleuren MyGlaSS

ral 9005 ral 7016 Struc



Altijd de mooiste oplossing.

mySun heeft een breed assortiment aan buitenzonwering. 

Naast glazen schuifwanden bieden wij nog vele andere 

producten zoals screens, uitvalschermen, rolluiken en 

knikarmschermen. Bent u benieuwd naar wat mySun nog 

meer te bieden heeft? Neem eens een kijkje op www.mysun.nl 

of vraag uw zonweringsspecialist naar de mogelijkheden 

die mySun u kan bieden!

dealer notitie

GlaZen Schuifwand

myGlass

4 GlaZen delen Op 4 SpOren > min. 3 meter, max. 5 meter breedte. 

de breedte van uw glasschuifwand wordt gevuld met 4 glasdelen. dit heeft als voordeel 

dat de glasdelen relatief breed zijn, waar door uw uitzicht minimaal onderbroken wordt 

als de glasschuifwand dicht is.

4:4

8:4 8 GlaZen delen Op 4 SpOren > min. 5 meter, max. 7 meter breedte.

in deze variant wordt de breedte van uw glasschuifwand gevuld met 8 glasdelen. 

waardoor er in een open situatie 4 smallere glasdelen naar links schuiven en 4 naar rechts.

5 GlaZen delen Op 5 SpOren > min. 3,5 meter, max. 7 meter breedte. 

De profielen zijn bij deze variant 1 spoor breder, De breedte van uw glasschuifwand wordt 

dus gevuld met 5 smallere glasdelen. bij het volledig openzetten van de glaswand ontstaat 

er daar door een grotere opening dan bij een 4:4 situatie.

5:5



uw MySun dealer:

industriestraat 6
2802 ac Gouda
tel  +31 (0) 182 370 372
fax +31 (0) 182 370 488

www.MySun.nl


