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Glazen aanbouw, trappen,
entree‘s, borstweringen en
balustrades, beloopbaar glas,
Frans balkon

Inspiratie glas

Minimalisme met maximale mogelijkheden

Perfecte combinatie

■ Glas laat zich met veel bouwmaterialen en natuurGlas doet je wat. Door out of the box te denken, door te combineren
lijke materialen combineren, het is tijdloos.
met andere materialen en texturen, door het spelen met licht en
■ Een lange levensduur en ongevoeligheid voor vuil drakleuren ontstaan nieuwe en stimulerende effecten. De combinatie
gen bij aan een duurzame waardestijging van het huis.
van warm en koud, hard en zacht, scheiden en verbinden maakt
■ Beglazingen zijn gemakkelijk schoon te maken en daarglas tot een geliefd product in de moderne architectuur. De bestendoor hygiënisch.
digheid en veiligheid van glas, het aanpassingsvermogen en de vele
■ Constructieve glaselementen zijn goedgekeurd door de inopties maken van het aloude bouwmateriaal glas een materiaal met
stanties voor bouwtoezicht en kunnen daarom zonder bezwatoekomst. Glas brengt licht in huis, is stabiel onder belasting en bij
ren worden gemonteerd.
temperatuurschommelingen en laat zich steeds weer van een nieuwe
■ Beglazingen zijn er in vele kleuren en prints.
kant zien, al naargelang de stand van het licht.

Actief en passief – maar altijd veilig

Laserbewerking

Mat of helder!?

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

Kleurige lichteffecten in het glas en op
het oppervlak, functionele opschriften,
nagenoeg ongevoelig voor vuil of
vingerafdrukken.

Door het aansluiten van een elektrische spanning wordt het doorzicht bij ‚schakelbaar‘ glas
veranderd. Ook draaideuren, serres of
vouwwanden kunnen ermee worden uitgerust.

Speciale beglazingen en constructies
Entree’s
Aanbouwen
■ Balustrades, borstweringen, kleurige balkonbalustrades
■ Glazen trappen, beloopbaar glas
■ Verlichte geleidingssystemen
■ Glazen deuren
■ Glazen uitbouw, scheidingswanden
■ Laserbewerkte beglazingen
■ Schakelbaar glas, verwarmbaar glas
■ Glazen luifels
■

■

Kleuren en prints
Vlakke prints, fotorealistische afbeeldingen,
kleuren in hoogglans of zijdemat geven
elke ruimte een bijzondere sfeer. Ze zijn
duurzaam en vochtbestendig.
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spa.living
Ganzglasduschen, Spiegel,
Wandverkleidung, Abstellflächen,
Möbel aus Glas

home.living
Ganzglas-Trennwände und -Türen,
Arbeitsplatten, Küchenrückwände,
Raumteiler, Schranktüren, Theken,
Tische, Möbel aus Glas

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.sa n co. de
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Een exquise presentatie in een luxe woonomgeving of in een
hoogwaardige expositie-, verkoop-, praktijk-, gastronomie- of
kantooromgeving is tegenwoordig zonder prestigieus glasdesign
niet meer denkbaar.
Postmoderne elementen van het interieur, overeenkomsten met de
loft-architectuur en workshop-karakter laten zich door staal-glas-design, zwevende glazen trappen, schakelbare beglazingen, glassculpturen, kleurenscala‘s, gelaserd glas, beloopbare glasoppervlakken en
expressieve kleuren in andere woon- en werkomgevingen transfereren.
Gewichtloze élégance of krachtige merkpresentatie, in de gevel of inwendig
in het gebouw, glas ondersteunt alle ideeën. Glas is onderhoudsvriendelijk,
gemakkelijk schoon te maken en duurzaam. De grenzen van het gebruik bepaalt
de opdrachtgever.
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