ramen
gevels
zonwering

De Sonnet
een flexibele en mooie
vormgeving!

De Groot & Visser, 25 jaar gevelinnovatie
De Groot & Visser is een modern bedrijf met diverse geveldisciplines in eigen
beheer. De kernactiviteiten bestaan uit het ontwerpen, produceren en monteren
van aluminium gevelsystemen en zonwering voor zowel renovatie als nieuwbouw.

De Sonnet is op iedere gevel en in elke gewenste

Ruim negentig gemotiveerde personeelsleden vormen een bedrijf dat staat voor

vormgeving toepasbaar. De mogelijkheden zijn eindeloos!

vakmanschap, maatwerk en kwaliteit.

Ieder type randprofiel is mogelijk en het gepatenteerde
Met meer dan vijfentwintig jaar ervaring, in het oog springende projecten en vele

lameldragersysteem zorgt ervoor dat het zonnerooster,

gerenommeerde opdrachtgevers, is De Groot & Visser dé specialist in

ongeacht de bouwkundige situatie, op elke gevel

geveltotaal-oplossingen.

gemonteerd kan worden.
Ook over de montage is bij het ontwerp uitgebreid
nagedacht; door de snelle en eenvoudige montagemogelijkheden kunnen wij dit product prijstechnisch zeer
aantrekkelijk aanbieden.
Op deze wijze bieden wij voor alle betrokken partijen een
perfecte oplossing!
Voor meer informatie over het product en detailaansluitingen

Z o n n e r o o s t e r, f l e x i b e l e n m o o i v a n v o r m

kunt u bellen met 0183-646566 en vragen naar de afdeling
zonwering.
Uitgebreide informatie is eveneens te vinden op www.gv.nl.
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Flexibel en mooi van vorm.

Bestekomschrijving Sonnet rooster
Product: Zonnerooster

Lamelafstand: Mede afhankelijk
van geveloriëntatie.

Merknaam: Gevex Sonnet
Producent: De Groot & Visser B.V.
Marconiweg 1,4207 HH Gorinchem
Tel: 0183 - 64 65 66
Fax: 0183 - 62 06 60
E-mail: info@gv.nl
Internet: www.gv.nl
Dragers: Geëxtrudeerd aluminium.
Breedte 60 mm, hoogte 94 mm,
lengte projectafhankelijk.
Lamellen: Z-vormig. Vervaardigd uit
geëxtrudeerd aluminium.
Lamelclips: Uniek fixeersysteem,
vervaardigd uit PAM, een hoogwaardig UV-bestendig kunststof.
Randprofiel: Standaard een
geëxtrudeerd aluminium profiel.
Hoog 100 mm, diep 40 mm
of
Een speciaal profiel conform
ontwerp.

Oppervlaktebehandeling:
Gemoffeld in een nader te bepalen
kleur. Kwaliteit conform eisen
SKG/KOMO/Qualicoat.
of
Geanodiseerd volgens
SKG/KOMO/Euras-Eewa.
Montageconsoles: Verzinkte stalen
strips afmetingen 80 x 8 passend in
het draagprofiel en voorzien van een
voetplaat afhankelijk van de
montagesituatie.
of
Verzinkt stalen strips welke in
vliesgevelstijlen worden ingebracht.
of
Aangepast aan de bouwkundige
situatie.
Montage: De montage kan zowel
horizontaal, verticaal als onder een
bepaalde hoek t.o.v. de gevel
worden uitgevoerd.

Download de profieldoorsneden en bestekteksten op www.gv.nl
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Sonnet: Design.
De Sonnet is het antwoord op de wens van architecten om
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