
ENERGY 65/42S

Multifunctioneel glas



Energy 65/42S is multifunctioneel 
glas met een magnetroncoating dat 
een laag warmteverlies combineert 
met een zonwerende functie. Deze 
beglazing maakt deel uit van het 
Energy-gamma van AGC. Energy 
65/42S is ontworpen voor residentiële 
toepassingen en is ook geschikt voor 
ramen in gevels voor een optimale 
inval van natuurlijk licht in het 
gebouw in combinatie met een goede 
zonwering. 

De S in de naam staat voor Single 
Stock. Slechts één product op 
voorraad nodig – Uniek op de markt.  
Het opmerkelijke voordeel van Energy 
65/42S is dat het geschikt is voor 
toepassingen van zowel ongehard 
als thermisch behandeld glas met 
behoudt van dezelfde licht- en 
energieprestaties. 



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

Voortreffelijke energie-efficiëntie – Zeer laag warmteverlies

Lage zontoetreding – Voorkomt oververhitting van gebouwen 
door zonlicht en zorgt voor maximaal 
comfort voor personen in het gebouw

Uitstekende lichttransmissie – Maximale inval van natuurlijk licht

Natuurlijk uiterlijk – Zorgt voor aantrekkelijk gevelontwerp 
en esthetiek

In combinatie met  
Planibel Clearvision

– Versterkt de transparantie

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

Optimale bescherming  
tegen zonlicht

– Bespaar op kosten  
voor airconditioning

Uitstekende lichttransmissie – Laat een comfortabele  
hoeveelheid licht de kamer binnen

Laag warmteverlies – Zeer goede warmteisolatie

Natuurlijk uiterlijk met  
middelhoge reflectie

– Past goed bij elk type raamkozijn

Multifunctioneel glas

Toepassingen in woningen

Toepassingen in gevels

ENERGY 65/42S



Technische specificatie  
en prestaties

ENERGY 65/42S is leverbaar 
- In dikten van 4 tot en met 10 mm.
- In de afmeting: 6.000 mm x 3.210 mm (andere afmetingen op aanvraag).
- Op aanvraag op extra helder glas Planibel Clearvision.

Ga voor meer informatie naar de productcatalogus  
van AGC op www.agc-yourglass.com

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

De combinatie van laag warmteverlies en zonwering brengt de energiekosten  
voor airconditioning en verwarming omlaag en biedt tegelijkertijd optimaal natuurlijk 

licht en comfort.

Buiten

Isolerende coating  
Hoge warmte-isolatie

Coating voor zonwering 
Biedt optimale  

bescherming tegen zonlicht
Binnen

ENERGY 65/42S

Lichttransmissie  
(%)

Zontoetreding 
(%)

Licht reflectie 
(%)

Ug-waarde  
W/(m².K)

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

Energy 65 / 42S 65 42 26 1.0

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

Energy 65 / 42S 60 38 28 0.6


