ARCHITECTURAAL EN

architecture and ISOLATIEGLAS
insulating glass

DESIGN EN

design and INTERIEURBOUW
interior finishing

CONSTRUCTIEVE
GLASBOUW
structural use of glass

GLAS VOOR RAMEN, GEVELS, INTERIEURARCHITECTUUR
EN CONSTRUCTIEVE TOEPASSINGEN
■■ 	
Door

de technologische mogelijkheden van
vandaag is de vraag naar multifunctionele
toepassingen van glas enorm toegenomen.

■■ 	
De

veelzijdige functionaliteit van moderne
glasproducten biedt een stimulans bij uitstek
om te bouwen met glas.
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Netwerken
Glas Trösch kan buigen op een meer dan 100 jaar lange bedrijfsgeschiedenis in
Zwitserland.
 et Euroglas als fabrikant van floatglas omvat de ondernemingsgroep een volledige
M
knowhow-keten van basisglas tot en met ambitieuze designtoepassingen.
 eïnteresseerde en vooraanstaande bedrijven uit de sectoren isolatieglas, multifuncG
tioneel glas en veiligheidsglas worden uitgenodigd om als partner toe te treden tot
deze sterke gemeenschap.
3

DE SANCO-GROEP –
VRIJHEID, NETWERK, ZICHTBAARHEID
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GLAS OCKELS
STADSKANAAL

Glas-Dreisbusch GmbH & Co. KG
Österreicher Straße 12 · D-63773 Goldbach
Telefon +49 (6021) 5002-0
Telefax +49 (6021) 5002-20
info@glas-dreisbusch.de
www.glas-dreisbusch.de

ZERTIFIKAT
Der SANCO Lizenzgeber Glas Trösch GmbH erklärt,
dass der Lizenznehmer
®

polskie szyby zespolone

Dieselstraße 4 · 38350 Helmstedt
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GLAS MÜLLER VETRI AG - Spa

Mitglied der SANCO Gruppe ist
und alle Prüfberichte, Gutachten, technischen Unterlagen
und Marketing Aktivitäten im Rahmen der
SANCO Lizenz laut Vertrag nutzen darf.
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Eugen-Müller-Straße 8 – Via Eugen Müller 8
I-39100 Bozen – Bolzano
Tel. +39 04 71 06 52 11
Fax +39 04 71 9115 83
info@glasmueller.it – www.glasmueller.it
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S tader Glas
S tader Glas

Stader Glas
Stader Glas

ISOLATIEGLAS

WEHA-THERM
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GLASEKSPERTEN

Met 67 actieve partners is SANCO de grootste
groep van Europese fabrikanten die isolatieglas produceren. De
groep bestaat uit middelgrote ondernemingen uit België, Duitsland, Denemarken, Finland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Slowakije en Tsjechië, en Glas Trösch-bedrijven in
Duitsland, Zwitserland, Oekraïne en Moldavië.
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KWALITEIT – VAN BEGIN TOT EIND
Kwaliteitsbeheer

■■ Systematisch

kwaliteitsbeheer vormt de sleutel
tot het succes van een merk. Het doel: het best
mogelijke product voor de klant.

■■ SANCO

produceert meer dan vijf miljoen vierkante meter isolatieglas per jaar, wat goed is
voor een marktaandeel in Duitsland van 15 procent.
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Beproefde isolatieglassystemen

■■ Naast de inspectie door de onder-

neming zelf wordt een onafhankelijke controle uitgevoerd door het
ift (Institut für Fenstertechnik) in
Rosenheim.
■■ SANCO

werkt met een productpaspoort. Dit omvat een overzicht van de beproefde isolatieglassystemen, veilige overdrachtsregels volgens DIN
EN 1279-1 voor vervangen onderdelen in isolatieglassystemen en de aangetoonde prestatie-eigenschappen volgens DIN EN 1279-5.
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INTERNE ORGANISATIE

De interne bedrijfsorganisatie binnen de groep
wordt aangestuurd door SANCO Beratung. Dit
team organiseert seminars en trainingen in product- en toepassingstechnieken, en in marketing.

8

DE TAKEN
VAN SANCO BERATUNG
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Organisatie en interne communicatie
Techniek, inspectie, training
Technische informatie en documentatie
Productadvisering en merkbeheer
Externe relaties met de pers, vakbeurzen, website, marketingactiviteiten
Vertegenwoordiging van de groep bij verenigingen en instellingen
Installatie van werkgroepen en groepen voor het uitwisselen van ervaringen
Systeembeschrijvingen, materiaalkeuze, goedkeuring van leveranciers
Integratie in branchenetwerken
Licentieverstrekker Glas Trösch GmbH Nördlingen
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DE MEERWAARDE
Techniek

■■ Instructies

Interne communicatie

voor productie

■■ E-informatie

■■ Systeemcontrole

■■ Documentatie

■■ Controle

en keuze van materialen voor
SANCO-producten
■■ Leveranciersdatabase
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■■ SANCO-intranet

■■ Systeembeschrijving

– periodieke interne nieuwsbrief
voor toepassingstechnieken,

handboek
■■ Handboek

CE
marketing met organisatie- en
implementatiehulp
■■ Producten, concurrentie
■■ Handboek

10
11

12

DE MEERWAARDE
Netwerken

■■ Vertegenwoordiging

van de SANCO-groep bij
verenigingen en verbonden:
BF, ift, GMI, DIN, bouwwetgeving
■■ Actieve bijdrage aan branchecommissies, zoals
de nationale unie voor vlakglas
■■ Samenwerking met het ift in Rosenheim
■■ Certificering
■■ Informatie-uitwisseling met Glas Trösch Zwitserland,
Glas Trösch SILVERSTAR en Euroglas

Trainingen en seminars

■■ Ervaringsuitwisseling

(ERFA) SANCO CONTROL
SANCO-programma
■■ Werkgroep toepassingstechniek
■■ Werkgroep isolatieglas
■■ Werkgroep SANCO living
(interieurbouw architectuur met glas)
■■ Trainingen/seminars techniek en productie van
isolatieglas
■■ Trainingsdocumenten via intranet
■■ Werkgroep
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DE MEERWAARDE
Communicatie

■■ SANCO-homepage

www.sanco.de met
snelkoppelingen naar de partnerondernemingen
van SANCO
■■ SANCO op de vakbeurs
- Fensterbau Nürnberg
- Budma Posen PL
■■ Marketingcommunicatie online en op papier
- Productreclame
- Merknaamsbekendheid/public relations
- E-letter als interactieve informatie voor klanten
- Tentoonstellings- en trainingsconcepten
■■ Interne documentatie van marketingactiviteiten
■■ Technische literatuur SANCO-glasboek, productgegevens
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De voordelen van SANCO

■■ Ondersteuning

bij verenigings- en controletaken
van de groep met producten, technieken en materialen benutten
■■ Deelname aan ondersteuning van leveranciers –
materiaal en informatie
■■ Eigen 'merk' uitbouwen met meer reclame en
publiciteit
■■ Meer bedrijfsactiviteiten exploiteren (SANCO
SERVICE PARTNER)
■■ Toetreding tot netwerk van Glas Trösch/
Euroglas/Europese SANCO-groep
■■ Gezamenlijke financiering van merk-, octrooien contractprojecten
■■ Betrouwbaarheid en veiligheid door de licentieovereenkomst tussen Glas Trösch GmbH
Nördlingen en de licentiebedrijven
■■ Ervaring
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