
PLANIBEL  
LINEA AZZURA
De herontdekking van italiaanse 
voortreffelijkheid



AGC Planibel Linea Azzurra - uniek 
floatglas, geproduceerd in onze 
fabriek in Cuneo – is de trots van 
de Italiaanse markt. 
Dit exclusieve glas (leverbaar 
in dikten van 8  mm tot 25 mm) 
heeft een natuurlijke, naar blauw 
neigende tint - die het dat vleugje 
Italiaans meegeeft.
Planibel Linea Azzurra wordt vaak 
voorgeschreven door ontwerpers 
en architecten voor gebruik in 
 meubilair, balustrades, scheidings-
wanden, trappen, vloeren en gevels 
van hoge kwaliteit.



De herontdekking van Italiaanse 
voortreffelijkheid

Verbeterde prestaties

Planibel Linea Azzurra - een product dat wordt geroemd 
om zijn onmiskenbaar uiterlijk en dito prestaties - is dit 
jaar opnieuw uitgevonden:  nu met een neutraler uiterlijk, 
maar zonder zijn unieke en onderscheidende karakter 
te verliezen. Het resultaat is een moderne verschijning 
gepaard met nog betere technische specificaties en nog 
hogere prestaties.

Deze upgrade resulteert in een lagere energieabsorptie 
en daarmee een rendement aan zonnewarmte (g-waarde) 
dat spectaculair hoger is. Dit hogere rendement kan de 
volledige energiebalans van een raam verhogen en werkt 
positief uit op de energieclassificatie van het raam.

PLANIBEL LINEA AZZURRA

Wat is er zo special aan? Wat betekent dat voor u? 

Natuurlijke, naar blauw  
neigende tint

–

–

Uniek product

Kenmerkend voor Italiaanse producten

Eigentijds, modern uiterlijk – Neutraal uiterlijk

Hoge transparantie –

–

Hogere lichtdoorlating

Natuurlijker licht 

Hoger energieoverdracht – Hoger rendement zonnewarmte

Zeer eenvoudig te verwerken –

–

Verwerkingsgemak

Meerdere toepassingen 



PLANIBEL LINEA AZZURRA

Dikten
% % % % w/(m2·K)

LTA LR EA ZTA Ug - waarde

8 mm 88 8 13 83 5,6

10 mm 87 8 16 81 5,6

12 mm 86 8 19 79 5,5

15 mm 85 8 22 76 5,4

19 mm 83 7 27 73 5,3

25 mm 81 7 33 69 5,1

Verwerkingsmogelijkheden
Veiligheid Gehard of thermisch versterkt

Lamineren (PVB of EVA)

Snijden Recht of vorm

Vormen en randafwerking Slijpen

Boren

Inkepingen

Speciale behandelingen Zandstralen

Met zuur matteren

Zeefdrukken en emailleren

Lakken en verzilveren

Buigen

Isolatieglas Dubbele of drievoudig beglazing

90
01

04
6 

N
L 

– 
09

/2
1

AGC GLASS EUROPE
BELGIË: AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - sales.belux@agc.com
NEDERLAND: AGC Nederland Holding B.V. - T +31 344 679704 -  
sales.nederland@agc.com
AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld,  
deze adressen kunt u vinden op www.agc-yourglass.com.

Technische specificaties

Planibel Linea Azzurra is  
Cradle to Cradle CertifiedTM Bronze


