
Type Specificaties

Eigenschappen

Maximale afmeting (b x h) 
Minimale afmeting (b x h) 

2300 mm x 4000 mm 
750 mm x 2300 mm

Totaal maximale dikte 60 mm

Totaal maximaal gewicht 450 kg (150 kg / lm)

Eén glasblad van de isolerende beglazing  
is beperkt tot de maximale dikte

44 mm 

Transparante afstandhouder Transparante afstandhouder naar keuze

Compatibiliteit coatings

Compatibel met de meeste van onze AGC-coatings

Spouw

Lucht 1,3 W/m².K

Secundaire afdichting Standaard: silicone / Andere: op aanvraag

Breedte 15 mm

Gebruiksveiligheid

Gehard veiligheidsglas Ja

Gelaagd veiligheidsglas Stratobel, Stratobel Strong

Akoestische prestaties (dB)

88.2st/16/66.2st Stratophone (Rw (C;Ctr): 52 (-1;-5))

Visueel (opties)

Zeefdruk Artlite, Artlite Digital

Extra klaar glas Planibel Clearvision

Neutrale kleur & Anti-reflectie Planibel Clearsight

* De afmetingen zijn onderworpen aan een berekening en een technische goedkeuring van onze teams.

Technische specificaties

Productinformatie

Europa
Commerciële projecten Neem contact op met uw IBP-vertegenwoordiger.  

Deze vindt u op www.agc-yourglass.com, onder “Contact”

Publieke ruimten Neem contact met ons op per  
e-mail via info.scena@eu.agc.comResidentiële projecten

Buiten Europa
Kijk op onze website: www.agc-yourglass.com, onder “Thermobel Scena“.
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THERMOBEL SCENA 

Ultieme transparentie,  
exclusieve vormgeving

AGC GLASS EUROPE
AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - info.scena@eu.agc.com

AGC Glass Europe heeft over de hele wereld vertegenwoordigers  
Zie www.agc-yourglass.com voor de adressen.



Thermobel Scena is een 
isolerende beglazing met verticale 
transparante afstandhouders, voor 
beglazingtoepassingen zonder stijlen.
Het exclusief voor AGC ontwikkelde 
Thermobel Scena is compatibel met 
het AGC-assortiment van isolerende 
en zonwerende glasproducten. Het 
product voldoet aan de thermische 
bouwvoorschriften en kan worden 
gecombineerd met nieuwe, uiterst 
transparante designoplossingen in 
gebouwschillen. De gebruiksveilig-
heid wordt bovendien gegarandeerd 
door de integratie van gelaagd en/of 
gehard veiligheidsglas.

Wat is er zo  
speciaal aan?

Wat betekent dat voor u? 

Design zonder stijlen – 
 

–

De transparante verticale afstandhouders 
zorgen transparantie, zonder visuele 
verstoringen door structurele componenten

Glazen steunberen kunnen voorzien worden 
voor grote overspanningen om de glasdikte 
en dus ook het gewicht te beperken

Geen verkleuring – De transparante afstandhouder is 
minimaal 10 jaar lang UV-stabiel

Voldoet aan thermische 
voorschriften

– Compatibel met het iplus gamma (AGC 
thermisch isolerend glas), resulterend in 
een Ug-waarde van 1,3 W/(m²K)

Integratie van zonwering – Compatibel met het AGC-assortiment 
zonwerende glasproducten, zodat 
oververhitting wordt beperkt en een 
optimaal thermisch comfort wordt verzekerd

Onzichtbaar en neutraal – Door de anti-reflectiecoating Planibel 
Clearsight te gebruiken wordt een 
‘onzichtbare’ isolerende glazen gevel 
gecreëerd 

Veiligheid verzekerd – 
 
 

Bescherming van personen en 
eigendommen wordt verzekerd door een 
gehard en/of gelaagd veiligheidsglas als 
glascomponent te integreren

Designpatronen – Integratie van decoratieve oplossingen 
met Arlite, gezeefdrukt glas

Ultieme transparantie,  
exclusieve vormgeving
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Thermobel Scena-producten  
zijn Cradle to CradleTM Bronze 
 gecertificeerd  


