
 

Beason 
Hagestuer og innglassing 



Beason skyvedører og vinduer 
Funksjon, estetikk, monteringsvennlighet og rett pris 

 
På privatboliger, hytter og fritidsboliger har det de senere år blitt mer og mer populært 
med balkonginnglassing. Det mest anvendelige systemet er Beason skyvesystem, enten 
som et eller flere felter der balkongen fra før har takoverbygg, eller som komplett  
hagestue med skyvesystem på veggene og eventuelt fast eller skyvbart glasstak.  
Hagestuene blir levert med bærende konstruksjon i pulverlakkerte aluminiumsprofiler. 



TA SOMMEREN INN I STUA! 
 
Monter innglassing på din eksisterende  
terrasse eller bygg nytt der du bruker  
skyvedører og vinduer. Her vil du trives  
fra tidlig om våren til sent på høsten.  
Her inviterer du venner til grillfester  
og bursdager!  
 

Glem dårlig vær som vind og regn! 

Beason skyvesystem kan også 
kombineres med faste vinduer i 
aluminiumsprofiler.  
Vi har ikke noen standardmål på 
lager men produserer alt etter  
dine mål. Da kan du bestemme 
hvordan din hagestue skal se ut 
og enkelt tilpasse feltene til din 
eksisterende terrasse.  
Alle detaljer i Beason-systemet er 
helt vedlikeholdsfrie! 



SKYVEDØRER OG VINDUER 

Skyvepartier 
 
I en hagestue er skyvepartier de viktigste 
elementene. De gjør at du har fleksible   
luftemuligheter på de varme dagene og at 
det tetter mot vær og vind. I Beason    
skyvesystem brukes vedlikeholdsfrie  
pulverlakkerte aluminiumsprofiler og  
herdet glass som standard. Glasset er satt 
inn i gummipakning som gjør at glasset 
står fast i rammen uten å lage ulyder.  
Alle overganger mellom lukene og rammen 
rundt har doble børstetettinger som  
forhindrer trekk og gjør at lukene går  
nærmest lydløst fram og tilbake.  
Når feltene er lukket griper hver vertikal-
profil i hverandre, dette gjør at  
overgangene blir tette og de blir styrket 
med hensyn til vindbelastning. 

Sprosser 
 
Beason skyvepartier kan leveres med og 
uten sprosser. Dette er en 40mm   
aluminiumsprofil som kan settes i den  
høyden du ønsker, horisontalt på hver dør. 
Det vanligste er å sette inn sprosse  
på dørfelter, gjerne slik at den flukter med 
tilstøtende skyvevinduer eller eksisterende 
rekkverk.  
 
Skjulte detaljer 
 
I bunnprofilen på hvert skyveelement  
ligger to stillegående trinser. Disse er laget 
i plast med rustfrie kulelager som gjør at 
de alltid vil fungere problemfritt. 



1-løper  

2-løper standard retning 

3-løper standard retning 

4-løper standard retning 

6-løper 

8-løper 



Faste felter 
I noen tilfeller så er det ønskelig å ha glassfelter som ikke kan åpnes, da benyttes  
fastfelter som kan kombineres med alle våre hjørnestolper og skyvefelter. Faste  
felter benyttes gjerne som overlysparti, brystning, brutte hjørner og kileformet felt i 
gavl over skyvedører. Fastfeltene lages etter kundens egne eksakte mål.  

Glassvalg 
Alle felter leveres med 4mm klart herdet sikkerhetsglass som standard. Det finnes også 
en mengde forskjellige glasstyper som kan brukes i Beason produktene. De vanligste 
typene er: Enkelt energiglass (reduserer kondens på innsiden), farget glass, laminert 
glass, selvrensende glass og innsyns-reduserende glass.  
Be om tilleggspriser hos din forhandler. 
 
Farger på aluminium 
Profilsystemet lagerføres i hvitlakkert (RAL 9010). Alle andre farger kan selvfølgelig 
også leveres på bestilling. Alle farger pulverlakkeres / brennlakkeres og  
vil ikke flasse eller falme. 

Åpningsretning 
Alle våre skyvepartier kan åpnes begge veier. Som regel er det den ene siden av feltet 
som kanskje blir mest brukt til å åpne, det er derfor hensiktsmessig å lage feltene slik 
at det feltet som skal brukes mest sitter på det innerste sporet.  
I tilfeller der det er to skyvepartier som møtes mot en midtstolpe bør det lages et høyre 
og et venstrefelt slik at det blir symmetrisk. Dette bestemmes ved bestilling.  
 

3-løper sett ovenfra STANDARD RETNING 

Drenering 
Alle bunnprofiler er konstruert med fall slik at vann ledes ut fra balkongen. Det lages 
drenshull i alle bunnprofiler.   
 
Håndtak 
Som standard leveres feltene uten håndtak, som tilvalg kan flere typer låser, håndtak 
og smekkløsninger leveres. Håndtak og låser må bestemmes ved  
bestilling, fordi disse klargjøres på fabrikken vår. 

3-løper sett ovenfra SPEILVENDT RETNING 

Fastkarmprofil 



HAGESTUE MED SKYVBART TAK 

Komplett hagestue i glass og aluminium 
 
Dette er løsningen for deg som ikke har tak på terrassen fra før, her leverer vi en  
totalpakke som inneholder alle bærekontruksjons-profiler og taksperrer med  
skyvbare glass i. Dette kan selvfølgelig kombineres med våre skyvbare dører/vinduer og 
faste partier. Det geniale med denne løsningen er at alle glassene i taket ligger under 
hverandre nedover taket, slik at alle de fremre glassene kan skyves under det bakerste 
glasset. Dette gjør at du kan åpne inntil 4/5 deler av taket hvis ønskelig! 



VEDLIKEHOLD 
 
 

Dreneringskanalene i bunnprofilen  
og trinser/trinsebaner må holdes rene for at  
døren skal fungere optimalt til en hver tid. 

 
Aluminiumsprofiler og glass rengjøres  

med tradisjonelle vaskemidler uten slipemidler.   
 

Låsemekanismer bør smøres med tynn  
olje en el. to ganger pr. år. 

SYSTEMLEVERANDØR: FORHANDLER: 

www.glassogalu.no 

KVALITETSPRODUKTER SKREDDERSYDD PÅ TOTEN! 


