Linus XL schuifvliegenraam
Extreem sterk! Extreem praktisch! Extreem onzichtbaar!

o automatische sluiting
SelfClose
o zeer sterke elegante alu
profielen
o zonder storende tussenstijlen
o alu inbouwgreep
o SuperView gaas
o verschillende gaassoorten
o hoge afwerkingsgraad
o mogelijk op bestaande ramen

De Linus XL is niet voor niets de top van het Eosol productgamma. De SelfClose automatische
sluiting is niet enkel handig, maar draag sterk bij in het doeleinde van de insectenwering! Ook op
vlak van esthetiek is de Linus XL de koploper in zijn soort: het vliegenraam is letterlijk
onzichtbaar van binnenuit door het ontbreken van de tussenstijl en gebruik van het SuperView
gaas. De stevige 75mm aluminiumprofielen en hoogwaardige afwerking geven de Linus XL een
klassevolle look.

Linus XL

SelfClose
schuifvliegenraam
De Linus XL kort omschreven: praktisch en efficiënt in gebruik, hoge
duurzaamheid met een uiterst onzichtbaar design. Met het stevige 75mm
aluminium-profiel is er niet langer een zware tussenregel nodig, wat
resulteert in een mooi strak egaal uitzicht zonder onderbrekingen. In het
gevelzicht lijkt deze Linus XL eerder een raampartij dan vliegenraam, vanuit
het interieur lijkt er helemaal niets meer aanwezig. Een sterke esthetische
verbetering in vergelijking met gangbare vliegenramen!

UW COMFORT
Linus XL biedt u méér dan louter insectenwering! Het combineert een
perfect visueel comfort met zeer hoog gebruiksgemak! Het transparante
SuperView gaas geeft een zeer heldere doorkijk en hindert in géén geval
het uitzicht naar uw tuin. Door de automatische sluiting zal er géén vlieg
teveel binnenglippen!
PRODUCTKENMERKEN
o Volledig maatwerk
o Maximale afmetingen : +4000mm hoogte/breedte
o Zonder enige horizontale of verticale tussenstijlen
o Aluminium profielen van 75mm
o Superieure verstektechniek met driedubbele schroefverbinding
o Speciale gaasrubber gaat het uitduwen sterk tegen
o Standaard wit 9010, crème 9001, antraciet 7016, bruin 8019
o Alle RAL kleuren verkrijgbaar
o Geleiding van 7mm hoog in geanodiseerd aluminium
o Ingebouwd aluminium greepje in RAL kleur (SL)
o Zeer transparant SuperView gaas (SL)
o Automatische sluiting door SelfClose (SL)
o Vele montagemogelijkheden op nieuwe of bestaande ramen
o 2 jaar fabrieksgarantie

AUTOMATISCHE SLUITING SelfClose
De Linus XL zal geen seconde te lang open blijven staan met het nieuwe
automatisch SelfClose systeem. Na een passage zal de Linus XL zachtjes
achter je sluiten!
Dit veilig en kindvriendelijk systeem draagt sterk bij in het praktisch
gebruik én het doeleinde van de insectenwering!

EOSOL Linus XL krijgt Batibouw Design nominatie! (2014)
De hoog kwalitatieve afwerking en onopvallende integratie
van de Linus XL bekoorde de jury van architecten. Dit is een
zeer mooie bevestiging wat Eosol tracht te bereiken:
ontwikkelen van mooi vormgegeven en zo onzichtbaar
mogelijk integreerbare kwaliteits-insectenwering.

Contacteer uw dealer voor professioneel advies:

www.eosol.be

