Dag Collega !
Wij wilden u graag meer vertellen over onze glasspecialiteit: gelaagd glas met hars.
Ons hars is extra-licht, vergeelt niet na verloop van tijd en is ook ongevoelig voor
water.
Met de techniek van het lagen met hars, kunnen wij ALLE types gelaagd figuurglas
aanbieden, zoals:
Bambou, Delta, Océanique, Kathedral min en max, Gouttes d’eau,
Martelé, Niagara, Gothic, Square, Dalle marine, …

Kura, Flûte,

… Maar ook :
Met zuur gesatineerd glas, lichtverspreidend glas, dun gekleurd
glas, antiek glas, extra-blank glas en glas dat voor vloertegels en trappen moet dienen.

Dit gelaagd figuurglas heeft talloze toepassingen:
Veiligheid: oude daklantaarns en glaskoepels aanpassen aan de huidige
veiligheidsnormen en tegelijk de oorspronkelijke beglazing en het uitzicht
behouden.
Renovatie van de glazen luifel van de
Falstaff in Brussel: het
«Amerikaans» gekleurd glas werd
door ons verwijderd, schoongemaakt,
gelaagd en herplaatst.

Hetzelfde mooie uitzicht: in oude gevels is vaak mondgeblazen glas verwerkt,
waarvan het «gevlamde» uitzicht kan bewaard worden. Deze gelaagde zijde kan
met een isolerende beglazing geassembleerd.

In de Molière-wijk in
Brussel, renovatie van een
beschermde gevel en
plaatsing van
superisolerende beglazing
met een antieke
mondgeblazen,
geluidwerende gelaagde
buitenzijde.

Lichtverspreiding: fabricage van een lichtbak met blank of gekleurd gelaagd
lichtverdelend glas, voor een homogene verspreiding van het licht.
Aanbreng van een lichtkoepel.
Deze gelaagde beglazing
bestaat uit een blad opaal
lichtverspreidend glas + 1
tussenlaag van 1 mm + een
blank of gekleurd glasblad.

A
Akoestiek
: we werkenn ook met een «akoesstisch hars»» dat de beeglazing ook
k op het
g
gebied
van geluid kan doen presteeren.

E
Esthetisch
uitzicht van uw deuren: gehard, gelaagd
g
figguurglas vo
oor uw
d
decoratieve
e binnendeeuren of douchedeuren
n.

AL deeze gelaagdde beglazingg kan geasseembleerd worden
w
in isoolerende beg
eglazing en zo een
thermischhe, akoestissche en ook veiligheidssprestatie toevoegen, zoo u wenst.

… en op
o het vlakk van veilig
ligheid …
Onze gelaaagde beglazzing kan beeantwoordenn aan de kllasse P4A, P6B en P77B volgens de
EN356-noorm.
In de
d proeven om
o te voldoeen aan
kllasse P6B werden
w
31 toot 50
bijl-- en hamersllagen toegebbracht,
en voor klassee P7B, 51 toot 70
bijl- en ha
amerslagen..
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