
ENERGY 72/38
ENERGY 72/38T
De kracht van zonwering en
warmte-isolatie voor woningen



De kracht van zonwering en  
warmte-isolatie voor woningen

ENERGY 72/38

Deze beglazing is speciaal ontworpen om in dubbel of in 

drievoudig glas in woningen te worden toegepast. Dankzij de hoge 

lichttransmissie laat deze beglazing een maximum aan natuurlijk 

licht binnen, terwijl ze uitstekend de zon weert.

Voor plaatsen in woningen waar veiligheidsglas vereist is, is de 

hardbare versie Energy 72/38T beschikbaar. 



Optimaal comfort

ENERGY 72/38

Wat is er zo speciaal aan?   Wat betekent dit voor u?

      Optimale bescherming tegen zonlicht —  Comfort en besparing op 
airconditioning

                   Uitstekende lichttransmissie  —  Een woning gevuld met daglicht

                                    Lage emissiviteit  —  Verlaagt de kosten aan verwarming

                                Neutrale uitstraling  —  Past goed bij elk type raamkozijn

Laag warmteverlies in combinatie met zonwering
De combinatie van laag warmteverlies en zonwering brengt de 

energiekosten voor airconditioning en verwarming omlaag en biedt 

tegelijkertijd optimaal natuurlijk licht en comfort.



Technische specificatie  
en prestaties

ENERGY 72/38

* Dit product moet een warmtebehandeling ondergaan.

ENERGY 72/38 is leverbaar
• in dikten van 4, 6, 8, 10 mm en 33.2, 44.2 en 66.2

• op aanvraag in extra helder glas in 6, 8 en 10 mm

Kijk in onze productcatalogus op www.agc-yourglass.com voor de 

beschikbaarheid van Energy 72/38 en Energy 72/38T.

            Energy beglazingen zijn  

Cradle to Cradle Certified  R  Silver.

AGC GLASS EUROPE

BELGIE: AGC Glass Europe- +32 2 409 30 00 - sales.belux@agc.com

NEDERLAND: AGC Nederland Holding B.V. - www.agcnederland.nl - 

marketing.communicatie@agc.com

AGC Glass Europe heeft vertegenwoordiging over de hele wereld, 

deze adressen vindt u op www.agc-yourglass.com. 

Lichttransmissie 
(%)

 Zontoetreding 
(%) 

Lichtreflectie 
(%) 

Ug-waarde 
W/(m².K)

DUBBEL GLAS 6-16-4 (met 90% Argon)

Energy 72/38 72  38 13 1.0

Energy 72/38T* 72  38 13 1.0

DRIEVOUDIG GLAS 6-14-4-14-4  
(coating op #2 - Clearvision - iplus 1.1 op #5 - met 90% argon)

Energy 72/38 66  35 16 0,6

Energy 72/38T*  66 35 16 0,6


