Kies het juiste glas voor meer dagelijks comfort!

Glas: zowel doorschijnend als beschermend!

Kies het juiste glas voor meer dagelijks comfort!

Op zoek naar de juiste beglazing voor uw ramen of schuifdeuren?

Glas is een van de belangrijkste componenten van een raam of een glazen schuifdeur en maakt veel verschil in
het bieden van comfort, energiebesparing en bescherming.
Lange tijd is glas gebruikt om transparante wanden te creëren die het natuurlijke licht en de warmte van de
zonnestralen binnen laten en tegelijkertijd beschermen tegen tocht, en de binnentemperatuur van het gebouw
zo goed mogelijk in stand houden.
Ramen en schuifdeuren in glas bieden het huis veel voordelen. Vergeleken met een eenvoudig doorzichtig
raam dat nog steeds in bepaalde woningen wordt gebruikt, heeft dubbele beglazing (nu verbeterde thermische
isolatie genoemd) of zelfs driedubbele beglazing de prestaties van helder glas aanzienlijk verbeterd, en biedt
het nog meer voordelen op het gebied van thermische en geluidsisolatie, de bescherming van mensen en
eigendommen, en zelfs eenvoudiger onderhoud en privacy.
Afhankelijk van uw behoeften kunnen verschillende producten van Saint-Gobain Building Glass worden
gekozen voor optimale prestaties voor vensters, ruiten en ramen, zodat het interieur warmer wordt en u

tegelijkertijd geld bespaart.

Hoe kies ik mijn ramen?
De verschillende criteria zoeken voor het kiezen van een raam of een glazen schuifdeur,
De meest geschikte oplossing voor uw behoeften selecteren, volgens elk van de criteria.

De belangrijkste selectiecriteria voor beglazing voor ramen en schuifdeuren zijn:
Energiebesparing
Verlaag uw energierekening met onze producten. Het installeren van energie-efficiënte ramen die niet alleen
het warmteverlies tegengaan maar ook daglicht en zonnewinst bieden, kan u tot 28% besparing opleveren op
uw verwarmingskosten, in vergelijking met oude ramen en kozijnen.
Ons eigen onderzoek heeft aangetoond dat veel huiseigenaren zich niet bewust zijn van de prestatieverschillen
tussen verschillende soorten vensterglas, in de veronderstelling dat alle dubbele beglazing even energiezuinig
is. In werkelijkheid zijn er aanzienlijke verschillen in prestaties waarbij het type of soort glas dat wordt
gebruikt de belangrijkste factor is.
Koeler blijven in de zomer
Om het binnen comfortabeler te houden, kan zonwerend glas worden toegepast, het voorkomt oververhitting
bij zonnig weer, zonder noodzaak voor dure airconditioning of zonwering.
Geluidsisolatie
Geluidsisolerende beglazing kan helpen om het geluid buiten te houden, zodat u in alle rust van uw
woonruimte kunt genieten. Geluidshinder is een ernstig probleem, vooral wanneer u in een gebied met veel
luchtverkeer of drukke wegen woont. Te veel lawaai kan schadelijk zijn voor de gezondheid (verhoogde
stress, verstoorde slaap). Het kan een belemmering vormen voor studie en concentratie.

Veiligheid en bescherming voor ramen
Wij bieden een breed glas assortiment, met glassoorten die licht toelaten naar binnen, en tegelijkertijd totale
veiligheid en bescherming bieden.
Veiligheidsglas, dat, afhankelijk van waar en hoe het wordt gebruikt, zowel gehard als gelaagd kan zijn,
beschermt tegen het risico van ernstig letsel, wanneer door een ongelukje het glas breekt. Wanneer het breekt,
breekt het veilig en beschermt het zo tegen het risico van ernstig letsel.
Verbeterd veiligheidsglas beschermt tegen inbraakpogingen of vandalisme, door in het geval van breuk of
schade het binnendringen via het glas te vertragen of zelfs te voorkomen.

Ga voor optimaal comfort!
We spenderen heel veel tijd in ons huis of onze werkplek. Maak dus een bewuste keuze bij het kiezen voor de
bepaalde beglazing van ramen en deuren, want het is van uitermate belang voor uw dagelijks comfort en

welzijn.
Heeft u nood aan zonwerende, brandwerende, geluidswerende of isolerende beglazing voor uw woning,
kantoor of zaak? In functie van de behoeften ontwierp Saint-Gobain Building Glass een oplossing voor elke
situatie.
Net omdat er zoveel mogelijkheden zijn, is het belangrijk de juiste keuze te maken en stil te zijn bij de opties
voor uw woonst of werkplek. Want de juiste beglazing zal een zeer grote impact hebben op uw comfort,
welzijn en prestaties.

De juiste beglazing in elke situatie!
Kies het juiste glas in functie van uw comfort & welzijn
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