FACADES

GLASS UNLIMITED

UNLIMIT YOUR CREATIVITY

Bent u beroepsmatig vaak bezig met
glastoepassingen in de bouw (bestekschrijver, architect, industrieel…) ?
Surf dan naar yourglass.com, de website van
AGC Glass Europe die volledig gewijd is aan het
ruime gamma glasproducten voor de bouw en de
binnenhuisinrichting. U vindt er ook de krachtige
interactieve Tools van de Glass Toolbox: Glass
Configurator, Product Finder, en nog vele andere…

TECHNISCHE VIDEO’S
Alle antwoorden op uw technische vragen in beeld, via de website
www.yourglass.com (in de sectie Gevelbeglazing van de pagina
“Gevelbekleding en Architectuur”).

WEBCASTS
Beschikbaar op de productenwebsite van AGC : hiermee kunt u korte en
complete videopresentaties over de AGC-producten bekijken. U vindt ze op
www.yourglass.com (in de sectie « News en media »).

TECHNISCHE FICHES
U kunt tal van technische fiches bekijken en downloaden via de website
www.yourglass.com (in de sectie « brochure finder » van de sectie Tools).

Bibliotheek met autoCAD tekeningen
Om het werk van ingenieurs en architecten te vergemakkelijken, heeft
AGC een bibliotheek samengesteld met technische tekeningen die de
samenstellende delen van de producten Structura Duo en Structura Duo+
weergeven. Dankzij deze Tools die beschikbaar zijn in pdf en in autoCAD,
kunnen ontwerpers van gevels winnen aan tijd en precisie. Download ze op
www.yourglass.com (in de sectie tools).

MOBILETAG
Dankzij de flashcode krijgt u via uw mobiele telefoon ultrasnel toegang tot
een specifieke informatiebron. U hoeft geen wap/web meer te onthouden of
op uw mobiele telefoon in te tikken: de flashcode brengt u simpelweg direct
naar de website die u interesseert.

catiestore van uw merk of op mobiletag.com). Vervolgens
scant u de verschillende streepjescodes met het fototoestel
van uw mobiele telefoon, waarna u direct terechtkomt op de
betreffende productpagina’s van de website.
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U downloadt vanzelf de Mobiletag applicatie (via de appli-
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verwerking … en kostprijs.
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AGC, een Europese leider in vlakglas.

Unlimit Your CreativitY
AGC Glass Europe dat in Brussel gevestigd is, produceert en verwerkt vlakglas
voor de bouwsector (buitenbeglazing en binnenhuisinrichting), de auto-industrie en
gespecialiseerde industrieën. Het is de Europese tak van AGC Glass,
de grootste vlakglasproducent ter wereld.

De baseline “Glass Unlimited”
weerspiegelt de mogelijkheden
en de uitstraling van:

Glas, een materiaal dat beantwoordt aan een groeiend
aantal functies en toepassingen (comfort, energiebeheersing, veiligheid en gezondheid, esthetiek);
Zijn innoverende producten, dankzij continue research in
geavanceerde glastechnologie;
Zijn industriële infrastructuur die bestaat uit meer dan
30 fabrieken en ongeveer 100 verwerkingseenheden in
Europa, van Spanje tot Rusland;
Zijn commercieel netwerk op wereldschaal.
Voor meer informatie kunt u terecht op de corporate
website van AGC Glass Europe, op het volgende adres:
www.agc-glass.eu
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Betrokkenheid

bij het milieu
AGC streeft meer dan ooit naar een proactief milieubeleid waarvan de ontwikkelingspijlers gericht
zijn op de drie belangrijkste gebieden: producten, productiewijzen en transport.

AGC Glass Europe, de eerste Europese glasproducent met het
« Cradle to Cradle » label

scyclus. Het gaat om een nieuw concept, waarbij de milieuvriendelijkste producten – qua productieproces én samenstelling - worden gecertificeerd; zij worden getest op
hun duurzaamheid vanaf de allereerste productiefase tot
de afbraak van alle restproducten… Het programma wil
ten eerste de kwaliteit van de producten evalueren en certificeren en ten tweede de positieve effecten ervan op het

In 2010 ontving AGC het label “Cradle to Cradle” voor
haar floatglas en zachte coatings(1). Dit label maakt deel
uit van het programma met
dezelfde naam, een initiatief
van de onafhankelijke instantie MBDC(2).

milieuevenwicht meten. Met andere woorden, de uitdaging om de sector te modeleren naar de principes van de
natuur: een nieuwe industriële revolutie! Met de filosofie
en ethiek van C2C positioneert AGC zich als leider van haar
sector want het concern is pionier in het omzetten van
strikte milieudoelstellingen, zowel in zijn productiewijzen
als zijn eindproducten.
Zie
voor
verdere
inlichtingen
ons
milieurapport op onze ondernemingssite
http://www.agc-glass.eu/.

Wat is « Cradle to Cradle » ?
Cradle to cradle” (C2C) is een strikt programma van MBDC
dat ten doel heeft het duurzame karakter van producten
in hun geheel te evalueren, gedurende hun hele leven-

1940
Thermopane:
eerste dubbele
beglazing
met gelaste voegen.
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(1)Planibel Clear, Planibel Green, Planibel Bronze, Planibel Grey,
Planibel Azur, Planibel Dark Blue, Planibel Privablue, Planibel
Clearvision, alsook de coatings TopN+, TopN+T, Top 1.0, EnergyN,
EnergyNT, Planibel TRI en Stopray.
(2)Verdere informatie op www.C2Ccertified.com

1965

1985

Thermobel:
dubbele beglazing met
gelijmde voegen

Pyrobel:
Eerste brandwerende
beglazing

1995
Structura:
Eerste oplossing
voor vastgeschroefde
beglazingen

1999
Planibel Top N:
Coatings met een
lage emissiviteit

1964

1970

1985

1998

2000

Stopray doré:
eerste coating
op basis van goud,
voor een betere
zonwering

Stopsol:
Eerste
harde coating
met zonwering

Stopray
op basis van zilver:
eerste coating
op basis van zilver,
voor warmte-isolatie
in residentiële
toepassingen

Thermobel Energy:
Beglazing
met versterkte
warmte-isolatie
en zonwering

Sunergy:
Eerste harde coating
met zonwerende
eigenschappen
en met een lage
reflectieie

Technologieën

en

INNOVATIe
AGC heeft aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe infrastructuren om het Europese AGC centrum
voor onderzoek en ontwikkeling nog aantrekkelijker en efficiënter te maken.

Tot de meest recente innovaties
die AGC heeft ontwikkeld,
behoort een gamma
Glasstronics producten:
Glasstronics, de combinatie van elektronische systemen en
transparantie van glas.
Deze glasproducten beantwoorden aan tal van behoeften;
of het nu gaat om eenvoudige esthetische wensen of
om het optimaliseren van de energie-uitgaven van een
gebouw.

U herkent Glasstronics
vanzelf dankzij hun
identificatielogo.

Thermobel SunEwat is een beglazing die energie
creëert op basis van fotovoltaïsche technologieën.
Andere, zoals Thermobel Store, laten een selectieve
controle toe van de zontoetredingsfactor en van
de lichttransmissie van de beglazing; met andere
woorden: ze beperken de binnenkomende warmte
en ze maximaliseren de lichtinval.
Een aantal van deze producten, zoals Glassiled (glas

Deze producten kunnen geïntegreerd worden in een BMS
–module (Building Management System) of ze kunnen
autonoom worden gebruikt.

met geïntegreerde elektrische luminescentiedioden),
biedt de mogelijkheid om gevels te verlevendigen,
door ze in communicerende gevels te veranderen.
Vanaf nu is het mogelijk om een gebouw te verleven-

De Glasstronics van AGC spelen zo in op verschillende
behoeften.Thermobel SunEwat est un vitrage qui génère

digen met een mooi lichtspel terwijl de transparantie
van het glas behouden blijft.

de l’énergie sur base des technologies photovoltaïques.

2002
Stratophone:
eerste PVB-beglazing
met versterkte
geluidsisolerende
functies

2007
Pyropane
Gehard
brandwerend glas

2008
Glassiled:
Gelaagd glas
waarin LED’s
zijn geïntegreerd
zonder zichtbare kabels

2009

2010

Thermobel VIP:
Sandwichpaneel
met een maximaal
isolatievermogen

Thermobel SunEwat:
Gamma beglazingen
met geïntegreerde
fotovoltaïsche cellen

2006

2008

2009

2010

Coating Evolution:
Nieuwe diensten
en producten
voor de glasverwerkers

Oxycombustion:
Het gebruik van
zuurstof als
oxydatiemiddel

Artlite Digital:
Gehard glas waarop
de afdruk van
digitale afbeeldingen
mogelijk is.

Cradle to Cradle
environnement
certification

De laatste jaren heeft AGC zich steeds meer
ingezet om te innoveren…
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Combinatie van glas en elektronica

Glasstronics
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GLASSILED
Glassiled is een gamma gelaagd
glas waarin elektrische luminescentiedioden (RGB of eenkleurig) zijn
geïntegreerd.
Glassiled biedt aan gevelbouwers en architecten de
mogelijkheid om gevels te creëren die overdag transparant
zijn en ’s nachts bronnen van kleuren en emoties worden.
De LED’s worden gevoed via een krachtige onzichtbare
geleidende coating. Glassiled kan naar persoonlijke wens

Brussels Airport | Brussel - Glassiled Facades

worden aagepast.
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Ltd. Hachiouji Building | Tokyo - Thermobel SunEwat

SunEwat
SunEwat is gelaagd veiligheidsglas
waarin fotovoltaïsche cellen ingekapseld zitten.
De assemblage gebeurt tussen twee bladen gehard glas,
waarbij het buitenblad bij voorkeur extra-helder is om
een maximale hoeveelheid elektriciteit te produceren. De
tegenruit kan helder glas, extra-helder glas, gekleurd, gezeefdrukt glas, enz. zijn.
De SunEwat modules bevatten polykristallijne cellen en
zijn verkrijgbaar in meerdere versies. SunEwat kan als
dubbele beglazing worden geassembleerd om voor de
nodige warmte-isolatie te zorgen. Het kan perfect beantwoorden aan de esthetische vereisten van het gebouw en
het kan op maat worden gemaakt.
De SunEwat beglazingen hebben een garantie van 10
jaar. Het rendement wordt respectievelijk gegarandeerd
gedurende 10 jaar (90% van het nominale vermogen) en
20 jaar (80% van het nominale vermogen).

SunEwat beantwoordt
aan de dubbele functie
van elektriciteitsproductie
en bouwelement.
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Ltd. Hachiouji Building | Tokyo - Thermobel SunEwat

THERMOBEL STORE
Thermobel Store is een dubbele
isolerende beglazing waarin tussen
de twee glasbladen een systeem met
jaloezieën is geïntegreerd.
Het in het gebouw binnenvallende licht wordt altijd
beheerst, zodat men een optimale zonwering en de
gewenste intimiteit kan garanderen.
Al naargelang de plannen, kan Thermobel Store worden
aangeboden met verschillende types jaloezieën en
bedieningen (automatisch of manueel) en kan het in een
BMS*-systeem worden geïntegreerd.
Thermobel

Store

beantwoordt

aan

alle

wettelijke

reglementeringen en het regelt de lichtinval, de zonwering
en de energiebesparende behoeften. Het kan aangepast
worden aan de eisen inzake veiligheid, bescherming tegen
brand en fysische weerstand.
*Building Management System.
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Transparante bescherming tegen vuur en rook

AZ Groeninge | Kortrijk - België - Pyrobel-Pyrobelite

brandwerend glas

Dankzij zijn zeer ruime gamma kan AGC een oplossing bieden voor elke behoefte; 30 tot 120
minuten bescherming tegen vuur, binnen of buiten, enkele of dubbele beglazing, veiligheid
en volgens het geselecteerde kozijntype. Eén enkele leverancier om aan al deze vragen te
beantwoorden

Pyrobel

Pyrobelite

Pyrobel is een doorzichtige gelaagde beglazing,
zonder

metaaldraad

binnenin,

die

wordt

geassembleerd met twee of meer opschuimende
tussenlagen die ingeval van brand uitzetten. Pyrobel biedt
de mogelijkheid om de brandbeveiligingsvereisten te
integreren die voor alle openbare gebouwen verplicht zijn,
en die bedoeld zijn om de uitbreiding van het vuur af te
remmen en een veilige evacuatie van aanwezige personen
toe te laten.

Pyrobelite is een volledig doorzichtige beglazing die
bestaat uit floatglas en een opschuimende tussenlaag die
bij brand verandert in een hittebestendig en ondoorzichtig
schild dat volledig afschermt tegen vlammen en straling
beperkt.

Pyropane
Pyropane

is

het

gamma

geharde

brandwerende

beglazingen van AGC. Het Pyropane gamma omvat
beglazingen die worden geproduceerd op basis
van gehard glas, al dan niet voorzien van een metalen
coating. Deze geharde beglazingen beantwoorden aan
de specifieke Europese normen. Ze zijn geclassificeerd na
testen in adequate raamsystemen. Deze beglazing is
geschikt voor meerdere toepassingen, voornamelijk gevels.
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Om de impact van geluidshinder te beperken

GELUIDSisolatie

Thermobel Phonibel
Om de toenemende impact van geluidshinder in onze

Thermobel Phonibel is een ruim gamma isolerende

dagelijkse omgeving te beperken, biedt AGC Glass Europe

beglazingen die bestaan uit één of twee gelaagde

oplossingen die een geluidsisolatie bereiken tot meer dan

glasbladen met een specifieke PVB (Polyvinyl Butyral)

50 dB.

tussenlaag. Deze verschillende samenstellingen vervullen
verschillende behoeften.
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Gelaagd

Luik Station | België - Stratobel - Accident prevention

Veiligheidsglas

STRATOBEL
Stratobel is een assemblage van twee of meer glasbladen

Dit glas heeft tal van toepassingen – gelaagd veiligheidsglas

met behulp van één of meer tussenlagen van het type

biedt een oplossing op maat voor elk gevelproject of voor

PVB of EVA. Ingeval van glasbreuk blijft het glas aan de

de inrichting van interieurs – in enkelglas of isolerende

tussenlaag(lagen) kleven. Dankzij de verschillende mogeli-

beglazing.

jke assemblages biedt dit product het voordeel dat het zich
aan alle vereisten kan aanpassen op het vlak van normen
en weerstand. Het kan beschermen tegen ongevallen,
inbraak en kogelinslag.
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Decoratief glas

ARTLITE Digital NONE | België - Artlite Digital

Luik Station | België - Stratobel - Accident prevention

DECORATIE

ARTLITE en ARTLITE DIGITAL

Stratobel Eva Creation

Artlite is een beglazing waarvan één zijde voorzien is van

Stratobel EVA Creation is een gelaagde beglazing waarin

onveranderlijke decoratieve motieven. Deze motieven

materialen tussen de glasbladen kunnen worden gelami-

worden met een emaillaag op het glas aangebracht

neerd, en die de veiligheid garandeert van elke creatieve

door middel van een zeefdrukprocedé of een digitale

oplossing voor gevelbekleding of interieurinrichting.

drukmethode.
De speciale tussenlaag (EVA = Ethyl Vinyl Acetate) waarmee
Met Artlite digital kan men zijn fantasie de vrije loop

het wordt gelamineerd, maakt het inkapselen van diverse

laten betreffende de motieven die op binnen- of buiten-

materialen mogelijk, zoals:

beglazing worden aangebracht. a

• Glasvezelweefsels
• Inox metaalroosters
• Gedrukte beelden
• Geperforeerde staalplaten
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WARMTE-ISOLATIE

Thermobel low-e

WARM E

AGC biedt momenteel het meest uitgebreide gamma

Warm E is een beglazing met een versterkte warmte-

isolerende beglazing. Hun technische kenmerken (zon-

isolatie waarvan de traditionele metalen afstandshouder

wering, lichttransmissie en warmte-isolatie) en hun

vervangen is door een Warm E kunststof afstandshouder.

esthetisch uitzicht, evenals hun verwerkingsmogelijkheden

De Warm E afstandshouder werkt als een onderbreking

worden voortdurend verbeterd. Dankzij het vooruit-

van de koudebrug aan de randen van het glas en beperkt

strevende onderzoeksbeleid van AGC, beschikken verwerk-

zo fors het warmteverlies.

ers en architecten voortaan over LOW-E beglazingen met
pyrolytische en magnetroncoatings die kunnen worden
gehard, gebogen en gezeefdrukt.

THERMOBEL TRI
Thermobel Tri (met Tri-laag) is een driedubbele beglazing

Al deze dubbele beglazingen garanderen een neutraal

die door AGC Glass Europe werd ontwikkeld. Deze beglaz-

esthetisch aanzicht en een hoge lichttransmissie. De

ing heeft een aanzienlijke impact op de energiebespar-

metaaloxide deeltjes van de laag versterken de isoler-

ing. Zoals elke beglazing met een lage emissiviteit, heeft

ende eigenschappen van het glas en verbeteren zo de

het een uitstekende Ug-waarde (tot 0,6 (W/m².K)), die

energiebalans van het gebouw.

het warmteverlies beperkt. De hoge zontoetredingsfactor
(60% of 63% afhankelijk van het type glasblad) maakt

Dit

gamma

omvat

THERMOBEL

TRI,

THERMOBEL

ENERGY N, THERMOBEL TOP 1.0, THERMOBEL TOP N+ en
THERMOBEL WarmE.

deze beglazing uniek. Dankzij deze zontoetredingsfactor
is de aanvoer van gratis natuurlijke energie maximaal en
kan men zo profiteren van de grootste energiebron die
de natuur biedt. Met zijn uitstekende energieresultaten
opent Thermobel Tri een nieuwe weg voor de ‘low-E’
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beglazingen: de weg van de duurzame ontwikkeling.

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego | GDAŃSK - Planibel Coloured Azur

Verbetert de prestaties van dubbele beglazing op het vlak van warmte-isolatie

zonwering
JUMBO’S

Thermobel Stopray

Als de architect behoefte heeft aan grote oppervlak-

Thermobel

ten glas, kan AGC beglazingen leveren van zeer groot

beglazing die bestaat uit meerdere zilverlagen die onder

formaat. De beglazing meet dan 6 m bij 3,21 m.

vacuüm zijn aangebracht. Het Stopray gamma bestaat

Stopray

is

een

uitstekend

presterende

uit verschillende tinten en diverse gradaties op het vlak

THERMOBEL SUNERGY
Met zijn lage reflectie en zijn hoge neutraliteit volgt
Thermobel Sunergy de actuele esthetische tendensen op de
voet. Dankzij de uitstekende verwerkingsmogelijkheden
wordt aan dit glas de voorkeur gegeven bij projecten
waarbij gebogen, gehard, enkelglas of gezeefdrukt
glas nodig is. Sunergy levert goede prestaties qua
zonwerendheid en isolatie en het is verkrijgbaar in verschillende kleuren.

van zonwering, lichttransmissie en lichtreflectie. Bovendien heeft deze beglazing een uiterst goed presterende
Ug-coëfficiënt.

THERMOBEL STOPSOL
Thermobel Stopsol is een zonwerende beglazing die
wereldwijd veelgevraagd wordt door glasverwerkers,
promotors en gevelbouwers. De reflectie, de perfecte
uniformiteit en de bijzonder harde coating op het gebied van weerstand tegen krassen en vervuiling, hebben
allemaal mee gewerkt aan de uitstekende reputatie van dit
product.
Verkrijgbaar in 9 tinten en drie families (Classic, Supersilver
en Silverlight).

OSLO OPERA | OSLO - Stopray Safir 61/32

Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego | GDAŃSK - Planibel Coloured Azur

Verbetert de zonwerende prestaties van dubbele beglazing
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Ontworpen om te harmoniëren… of te contrasteren…
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Panorama | MOSkou - Stopsol Supersilver Grey

Sandwichpanelen

COLORBEL
Colorbel is een blanke of getinte beglazing waarvan één
van de zijden voorzien is van een ondoorzichtige emaillaag
die uitstekend geschikt is voor gebruik in sandwichpanelen.
Colorbel kan ook worden gebruikt als borstwering of
gevelbekleding. Dankzij de mogelijke kleurencombinaties
heeft de ontwerper alle vrijheid om bijzonder creatieve
effecten te realiseren.
AGC biedt een gamma van 30 Colorbel standaardkleuren
en 6 metaalkleuren.

CM – Matching range
Colorbel is verkrijgbaar in enkele of dubbele beglazing, in
een ruime waaier aan kleuren, om een ideale harmonie te
bereiken tussen AGC doorzichtbeglazingen en sandwichpanelen. Om architecten bij hun keuzes te begeleiden en
om de coherentie van het gamma te garanderen, heeft
AGC oplossingen ontwikkeld met perfect overeenstemmende tinten tussen zijn doorzichtbeglazingen en het
gamma sandwichpanelen.

Thermobel® VIP
Thermobel VIP is een isolerende beglazing die als sandwichpaneel wordt gebruikt en een optimale isolatie van de
volledige glasgevel garandeert (met Ug-waarden tot 0.15).
Deze beglazing is esthetisch en gemakkelijk integreerbaar
in de standaardsystemen. Dit product is ontwikkeld volgens
het principe van de isolerende beglazing en het buitenste
Lutha L-Fashion Group Oy | Lathi - Finland - Stopsol Supersilver Clear

glasoppervlak kan worden geëmailleerd in een zeer
uitgebreid kleurenpalet.*

Blackpearl
Blackpearl is een gekleurde enkele beglazing met een
harde coating die de ideale oplossing biedt voor sandwichpanelen. Dankzij de on-line oppervlaktebehandeling laat

Panorama | MOSkou - Stopsol Supersilver Grey

het zo weinig licht door dat het bijna volledig ondoorzichtig is.**

ARTLITE
Gehard glas dat door gedeeltelijke zeefdruk ondoorzichtig
is gemaakt en dat gemaakt is om een contrast met doorzichtbeglazing te creëren. Deze sandwichpanelen worden
vooral gewaardeerd om de ruime zeefdrukmogelijkheden.
* In Frankrijk is er voor elk project een specifieke analyse,
type projectadvies of ATEX vereist.
** In Frankrijk is er voor elk project een specifieke analyse,
type projectadvies of ATEX vereist.
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Voor een maximale transparantie en lichtinval

Square Brussels-Meeting Centre | Brussel - Planibel LOW-E Top N+ Planibel LOW-E Ene

Oplossingen voor bevestigingen

Thermobel VEC
De door AGC voorgestelde VEC-oplossing voor bevestiging
(Verre extérieur collé = gelijmd buitenglas)) maakt het
mogelijk om volledige glazen gevels te plaatsen. In
tegenstelling tot de klassieke gordijngevels, bieden de
VEC-oplossingen aan de gevelbouwer de mogelijkheid
om het glas vast te lijmen op een constructie binnenin het
gebouw en zo een uniforme esthetiek te garanderen.
Het gaat hier om beglazing waarvan de voeg ontworpen
is om tegen UV-stralen bestand te zijn, waarbij de randen
niet in sponningen zijn gezet. Deze plaatsingstechniek
geeft aan de gevel een totale “glas” look. En omdat de
gebouwstructuur achter de beglazing zit, is dergelijke
beglazing ook gemakkelijk schoon te maken.
.
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Thermobel
VGG DIGITAL
ARTLITE
et ARTLITE
Thermobel VGG is een gevelbekledingsysteem bestemd
voor toepassingen die vergelijkbaar zijn met de “VEC”,
maar waarvan het binnenblad mechanisch wordt bevestigd
(en dus niet vastgelijmd) aan de gevelconstructie. De
plaatsing hiervan is eenvoudiger dan bij VEC-beglazing

STRUCTURA

Square Brussels-Meeting Centre | Brussel - Planibel LOW-E Top N+ Planibel LOW-E Ene

Structura is een systeem van geschroefde gevelbeglazing (verre extérieur attaché : VEA) voor vooraf
doorboorde beglazingen en structuurelementen, die puntsgewijs worden bevestigd met metalen
koppelingen.

Structura Vision

Structura Support

Voor enkele beglazing, enkelglas of gelaagd glas.

Voor het realiseren van ondersteuning, balken of consoles
in glas.

Structura Duo

Structura Décor

Bevestigingssystemen voor gevels met dubbele beglazing.

Met Structura Décor* kan men wanden bekleden met een

Structura Duo is de aangewezen oplossing indien een
hoog transparantieniveau vereist is. Structura Duo heeft de
lichtdoorlatende eigenschappen en de esthetiek van VEA
gecombineerd mede prestaties van isolerende beglazing.

Structura Duo+ bevat

nieuwe

“tweedehuid”-beglazing met een glad glasoppervlak. Dit
product is geschikt voor het bekleden van gevelvlakken
(beton- of metselwerk); een fraai en origineel alternatief
voor traditionele gevelbekledingsmaterialen.
* Beschikbaar alleen in Frankrijk

composiet-

materialen die de aluminium ring vervangen en
zo bijdragen aan een betere isolatie en esthetiek
van het geplaatste systeem. Deze oplossing
is bijzonder geschikt voor gevels met dubbele beglazing,
gelaagd glas of enkelglas bestemd voor klimaten en
geldende wetgevingen in het noorden van Europa.*
* Structura Duo+ is niet verkrijgbaar in Frankrijk
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Onze diensten op maat

DIENSTEN

AGC offre un panel de services destinés à accompagner les clients dans leurs choix
de solutions verrières.

Distributienetwerk en verwerkingscentra

Glass ID - Glass Identity

AGC leidt een industrieel en distributienetwerk voor archi-

Vandaag biedt AGC de mogelijkheid om via een internet-

tectuurglas in Europa, met een zestigtal sites die gevestigd

tool alle kenmerken van beglazingen terug te vinden met

zijn in België, Frankrijk, Nederland, Polen, de Tsjechische

één muisklik. Dankzij een identificatienummer dat op het

Republiek en Slowakije. De onderneming bezit een dertigtal

kader van de dubbele en driedubbele AGC-beglazingen

distributiecentra verspreid in heel Europa (van Spanje tot

staat, is het mogelijk om toegang te krijgen tot heel wat

Rusland), om de toegang tot het productengamma te

beschikbare informatie over de beglazing (samenstelling,

vergemakkelijken voor alle professionals in de bouw en om

prestaties en CE-markering…).

de internationale samenwerking te bevorderen.

U vindt alle informatie op www.agc-glassidentity.com:

AGC Glass Europe past in het glas alle knowhow toe die

Geef de identificatie van de beglazing in op de website en u

nodig is om aan het glas vele functies te geven: comfort en

krijgt veel informatie over het product te zien.

energiebeheersing, veiligheid en gezondheid, esthetiek…
Zo wordt floatglas in de verwerkingscentra verwerkt tot
isolerende beglazing (dubbele of driedubbele), gehard glas,
gelaagd glas, brandwerend glas, …

DTB – Dienst voor Technische Bijstand
Dankzij de steun van zijn dienst voor technische bijstand

IBP -International Building Project
Het IBP is een internationale structuur die bestaat uit commerciëlen, ingenieurs en professionals van de glasmarkt
en de architectuur. Dit specialistenteam heeft de taak om
architecten en ontwerpers van gebouwen te adviseren en
te begeleiden, om hen zodoende te laten profiteren van
alle knowhow en kennis van AGC.

De teams van het IBP spelen een dubbele rol:
• De knowhow van AGC delen met de glasvoorschrijvers en
hen zo helpen om de beste beslissingen over glasproducten
te nemen.
• Rechtstreeks of voortdurend contact houden met de
nieuwe tendensen in de architectuur en de bouw, met de
bedoeling ze te integreren in de ontwikkelingsprocessen
van AGC-producten en -oplossingen.
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zal het commerciële team van AGC u altijd de beste adviezen
geven. Al jarenlang helpt dit specialistenteam de commerciëlen bij de meest ingewikkelde kwesties.
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AGC Seapane (Zeebrugge)
AGC Kempenglas (Mol)
AGC Serviglass (Mol)
AGC Mirodan (Heule)
AGC Mirodan Bouwglas (Heule)
AGC Mirvitral (Melle)
AGC Gedopt (Wijnegem)
AGC Mirox (Sint-Pieters-Leeuw)
AGC Energypane (Hannut)
AGC Heerlen
AGC Heerlen (Den Bosch)
AGC Westland (Maasdijk)
AGC Oosterwolde
AGC Eijkelkamp (Nijmegen)
AGC Eijkelkamp (Arnhem)
AGC Eijkelkamp (Goor)
AGC Eijkelkamp (Almelo)
AGC Eijkelkamp (Enschede)
AGC Eijkelkamp (Zwolle)
AGC Eijkelkamp (Apeldoorn)
AGC Eijkelkamp (Doetinchem)
AGC Eijkelkamp (Hoogeveen)
AGC Eijkelkamp (Tilburg)
AGC Eijkelkamp (Roosendaal)
AGC Krug Portegies (Haarlem)
AGC Krug Portegies (Beverwijk)
AGC Krug Portegies (Zaandam)
AGC Krug Portegies (Alkmaar)
AGC Krug Portegies (Zwaag)
AGC Krug Portegies (Den Helder)
AGC Krug Portegies (Utrecht)
AGC Vertal Ile-de-France (Collégien)
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AGC Vertal Ile-de-France (Wissous)
AGC Vertal Nord-Est (Schirmeck)
AGC Vertal Sud-Est (Saint-Priest)
AGC Mirest (Reims)
AGC Mirest (Nancy)
AGC IVB (Méry)
AGC Daver (Grenoble)
AGC Soverso (Agen)
AGC Siglaver (Niort)
AGC Glacisol (Nantes)
AGC AIV (Fougères)
AGC David Miroiteries (Caen)
AGC Pedragosa (La Garriga)
AGC Processing Teplice (Teplice, Praha)
AGC Fenestra (Zlín, Brno, Nesovice)
AGC Moravské Budějovice
(Moravské Budějovice)
AGC Olomouc (Olomouc, Ostrava)
AGC Liberec (Liberec)
AGC Stod (Stod, Sokolov)
AGC Hradec Králové (Hradec Králové)
AGC Ždár (Ždár nad Sázavou)
AGC Flat Kryry (Kryry)
AGC Trenčin (Trenčin, Banská Bystrica,
Bratislava, Nitra - Dolné Krškany)
AGC Tatry
(Stará Lubovňa, Prešov, Košice - Barca)
AGC Gdansk (Gdańsk)
AGC Opatow (Opatów)
AGC Silesia (Walbrzych)
AGC Warszawa (Warsaw)
Fassaden Glass Technik Polska (Ozorków)
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9000153 FACADE NL
www.yourglass.com

g l ass un l i m ited

AGC Glass Europe
België - Tel.: +32 (0)2 674 31 11 - Fax:+32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc-group.com
Nederland - Tel.: +31 (0)344 67 99 22 - Fax: +31 (0)344 67 97 24 - sales.nederland@eu.agc-group.com
Andere landen - Tel.: +32 (0)2 674 31 11 - Fax: +32(0) 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-group.com
AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld - Wij geven u graag verdere adressen op www.yourglass.com

