
Thermobel 
Twin TopNew

IDEALE BEGLAZING 
VOOR DE WONINGMARKT



Een beglazing die een hoge thermische isolatie garandeert zonder enig 
compromis te sluiten inzake daglichtsterkte of gratis zonnewarmte! 

THERMOBEL TWIN TOP

Een beglazing die voor  
uw comfort zorgt!

De eigenschappen…

Een goed niveau van thermische isolatie met 
een Ug-waarde van 1.0 W/(m2.K)

Een hoge lichtdoorlaat (LT = 76%)

Een hoge zontoetredingsfactor (ZTA = 61%)

Een buitengewoon neutrale en transparante 
aanblik voor dit niveau van isolatie

Thermobel Twin Top is een dubbele beglazing 
die aanvullende functies kan bieden 

Thermobel Twin Top is uitermate geschikt  
voor de woningmarkt 

 

Het is een Thermobel-product, de referentie op 
het gebied van dubbelglas

Uw voordelen...

De garantie voor optimaal comfort in uw woning 

Laat het daglicht binnen!

Profiteer van de gratis zonnewarmte

Thermobel Twin Top voldoet perfect aan  
de huidige trends

Met Thermobel Twin Top zijn alle combinaties 
mogelijk om aanvullende functies op het vlak van 
veiligheid, geluidwering of design mogelijk te maken

Het leent zich voor meerdere toepassingen:  
in nieuwbouw of in renovatie, perfect voor grote 
glazen puien, ideaal voor gevels op het noorden, 
oosten of westen

Vertrouw op de knowhow van het netwerk van AGC

AGC GLASS EUROPE 
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Prestaties

Dubbele beglazing  
4-16-4 (90% Argon) Coating positie Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug Waarde
EN 410 EN 673

LT (%) LR (%) int LR (%) ZTA (%) EA (%) SC W/(m2.K)
Thermobel  
Twin Top

· magnetroncoating #3
· pyrolytische coating #4 Neutraal 76 16 16 61 20 0,70 1.0


