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Volglas scheidingswanden en deuren,
werkbladen, keukenachterwanden,
ruimteverdelers, kastdeuren, barretjes,
tafels, meubels van glas

Verfdoos en lichtspel

Fleurig, vloeiend

Design – Functie – Beleving

■ Glas is in de moderne hoogwaardige woonIn keukens zijn glazen werkbladen, frontdelen en spatbeschercultuur niet meer weg te denken. Het past zich
mers in gekleurde, bedrukte of gesatineerde uitvoering de
aan elke stijl aan.
perfecte blikvanger. Bij glazen vlakken in de keuken is er geen
■ Glazen oppervlakken en meubels beschikken over
storend kleinmazig voegenpatroon. Frontdelen, open kastjes en
een hoge mate van passieve veiligheid en daarmee
kasten met ruitjes filteren licht, plaatsen kleuraccenten.
bescherming tegen letsel.
De garderobe in de entree, vaak een nauwe doorgang, wordt
■ Glas is onderhoudsarm, hygiënisch en duurzaam.
door het gebruik van spiegels en glazen vlakken lichter, vriende■ Dankzij een grote keuze aan kleuren, prints en texturen is er
lijker en royaler. Door kleuren en oppervlaktestructuren kunnen
voor uiteenlopende wensen altijd iets passends.
spiegeleffecten, lichtgevende wanden en indirect licht worden
gecreëerd.

Actief en passief – maar veilig

Blindering

Meubels / ruimteverdelers

Is glas veilig? Het antwoord is duidelijk:
vakkundig bewerkt en geselecteerd glas is
veilig. Het biedt bescherming en is inbraakvertragend.

De onderhoudsvriendelijke oplossing in de
isolatieglas-spouw. Een geïntegreerd schaduwsysteem dat volledige blindering en een
intelligente zicht- en lichtsturing biedt.

Een waardevolle collectie, persoonlijke herinneringen, veilig opgeborgen in een vitrine van
glas. Glazen meubels vormen een ideale aanvulling op hout, staal en textiel.

Wonen, werken, leven
Meubels van glas
Spiegels
■ Balustrades
■ Werkbladen, keukenachterwanden
■ Kastwanden en -deuren
■ Tafels, barretjes
■ Volglazen scheidingswanden en -deuren
■ Ruimteverdelers
■

■

Kleuren en prints
Vlakke prints, fotorealistische afbeeldingen, kleuren in
hoogglans of zijdemat geven elke kamer een bijzondere
ambiance. Ze zijn duurzaam en bestand tegen vocht.
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spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel,
Wandverkleidung, Abstellflächen,
Möbel aus Glas

style
style.living
Glasanbau, Treppen,
Eingangsbereich, Brüstungen
und Geländer, begehbares Glas,
Französischer Balkon

outdoor.living
Gartenzäune aus Glas, Sichtschutz,
Balkongeländer, Carport, Leitsysteme,
Schilder aus Glas, Terrassenumfriedung

SANCO

Nog meer emoties met glas
Prospectussen

light.control
Integriertes Jalousiesystem für
Sicht-, Blend- und Sonnenschutz
im Scheibenzwischenraum des
Isolierglases. Stufenlose Regulierung der Lamellen, des Plissees.

www.sanco.de
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Niet alleen meubels, interieurobjecten of oppervlakken
van glas weten steeds meer vrienden van een hoogwaardige wooncultuur voor zich te winnen. Scheidingswanden en
deuren, afscheidingen van glas scheiden ruimten, schermen ze
af, of betrekken ze erbij. Vloeren van glas laten het licht verticaal
stromen. Schuifdeuren, glas in beweging verbinden of scheiden het
woon- en eetgedeelte, de open studio van de trapopgang en garderobe,
het kantoor van de wachtkamer. Prints en kleuren geven de ruimteverdelers en deuren een individueel karakter. Glazen wanden laten het zicht
al dan niet toe, geven het licht vrij spel. Glas is veilig en onderhoudsarm. De
grenzen van het gebruik worden door de opdrachtgever bepaald.
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Volledig glazen scheidingswanden en deuren · werkbladen · keukenachterwanden · ruimteverdelers · kastdeurtjes · toonbanken · tafels · glazen meubels

