Glas

<p><strong>HR++ glas</strong><br />Met meer bewustzijn voor het milieu, wordt er nu op
meer manieren de nadruk gelegd om energie te besparen van gebouwen, zowel bij huizen als
commerci�e gebouwen. Het glas kan hier een belangrijke rol in spelen. De warmte die van
binnen naar buiten wil wordt door het HR++ glas terug geketst naar binnen, minder stookkosten
dus!</p> <p><strong>Gelaagd glas</strong><br />Dit product in de categorie
Veiligheid/Beveiliging wordt gebruikt om personen en gebouwen te beschermen.
Veiligheidsglas werkt letselbeperkend. Het zorgt ervoor dat de kans op verwonding aan het glas
bij een breuk minimaal is. Bovendien is het gelaagd glas een beveiliging die bestand is tegen
aanvallen van buitenaf, zoals vandalisme en inbraak. Veiligheid/Beveiliging die de veiligheid
van u � uw gebouw verbeteren.</p> <p>{yoogallery src=[/images/stories/glas] height=[125]
width=[200] title=[Glas]}</p> <p><strong>Decoratief glas</strong><br />Het assortiment
decoratief glas kan toegepast worden om stijl en elegantie aan woningen toe te voegen. Door
decoratief glas in uw woning op te nemen, krijgt u niet alleen een mooi aanzicht, het biedt ook
privacy en praktische oplossingen zoals ondoorzichtigheid t.b.v. de veiligheid. Decoratief Glas
bestaat uit een assortiment van standaard en specifieke designs van figuurglas met daarnaast
mogelijkheden als Glas in Lood, kruisroeden (welke in isolatieglas kunnen worden gezet) of
gelamineerd glas met gekleurde tussenlagen, op deze wijze wordt er een bredere keus aan
kleuren aangeboden waarbij er meerdere ontwerp mogelijkheden zijn.</p>
<p><strong>Zonwerend glas</strong><br />Zonwerend glas kan heel goed toegepast worden
om de warmtetoetreding te verminderen op bijvoorbeeld een afdak. Het mooie�van zonwerend
glas is dat het toch een hoge lichttoetreding heeft. In de zonwerende beglazing heeft u een
brede keuze in zontoetredigs waarden.</p> <p><strong>Geluidwerend glas</strong><br />De
ideale keuze in situaties waarin er bovengemiddeld lawaai is van bijvoorbeeld wegen, spoor of
luchtverkeer. De geluidwerendheid wordt mogelijk gemaakt door een speciale coating op het
glas, hierdoor is het zowel in enkel als in dubbel glas uitvoerbaar.</p> <p>�</p>
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