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Scheuten is een sterk groeiende internationale onderneming met twee divisies: solar en glass. Wij stellen mens én klant centraal. 

Wij zijn uniek in het verbinden van zonne-energie en glas tot innovatieve concepten. Scheuten draagt met duurzame producten bij aan  

welvaart en welzijn voor klanten, consumenten, leveranciers en medewerkers. Het Scheuten merk onderscheidt zich door zijn focus op 

energie, duurzaamheid, groei en leven.

Van Heemskerckweg 30, 5928 LL VENLO 

t +31 (0) 77 324 73 73 | f +31 (0) 77 324 73 79

infosagt@scheuten.com | www.scheuten.com

see it. feel it

Ontwerp, engineering en  
uitvoering van glasprojecten

Scheuten Absoluut Glastechniek
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BIPV (Building Integrated Photo 

Voltaic)

Geïntegreerde zonnecellen in het glas 

geven dit gebouw een duurzame 

uitstraling. Naast het opwekken van 

zonne-energie is deze toepassing 

prachtig en zorgt het voor een uitge-

kiende lichtinval. De glaspanelen zijn 

geïnstalleerd inclusief de benodigde 

achterliggende constructies.  

Scheuten Head Quarters, Venlo. (linksonder)

Rubberconstructief beglazen

De twee voorbeelden met 

enkel glas (geluidsscherm)

en isolerend glas (showrooms) 

laten de veelzijdigheid van deze 

techniek zien. Bij beide in het oog

springende projecten is het glas

omkaderd met rubberen 

profielen geschroefd tegen de 

achterconstructie.  

Langs de A2 bij Utrecht. (boven)

Kaderloze beglazing

De geschroefde beglazing, zowel  

door het glas als door de glasnaden  

geeft dit gebouw een zeer moderne

en esthetisch hoogwaardige  

uitstraling.

Koeltoren, Cultuurcluster Heerlerheide  

te Heerlen. (Rechtsonder)
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Scheuten Absoluut Glastechniek
Scheuten Absoluut Glastechniek maakt deel uit van Scheuten Glas, dat zich sinds de oprichting 

in 1950 richt op de ontwikkeling en productie van kwalitatief hoogstaande glasproducten.

Wij bieden totaaloplossingen op maat voor complexe glastechnische projecten, volumineuze 

glasbouwprojecten en service en onderhoud. Scheuten Absoluut Glastechniek heeft de kennis 

in huis waar de hedendaagse markt om vraagt. 

Ons team is gespecialiseerd in het ontwerp, de engineering en de projectuitvoering van 

glas- en geveltechnische oplossingen. Alle disciplines bevinden zich onder één dak met 

vakkundige medewerkers die alles tot in de laatste puntjes uitvoeren.

Team van Specialisten
Het team van Scheuten Absoluut Glastechniek denkt al in het voortraject met u mee en zet de 

ideeën van de architect om in een praktische oplossing.

Wij zijn in ons element wanneer we kennis en innovatievermogen kunnen inzetten voor een 

kostenefficiënt resultaat. Zo dragen we bij aan de realisatie van de wensen en eisen van zowel 

architect, aannemer als eindgebruiker. 

Al onze geveltechnische berekeningen en calculaties voor glas- en staalconstructies worden in 

eigen huis uitgevoerd. Mede dankzij de korte lijnen zorgt dit voor een hoge mate van flexibili-

teit. Wij zijn het verlengstuk van uw ideeën en adviseren u tijdens het gehele bouwtraject.

Wij gaan verder
Bij Scheuten Absoluut Glastechniek houdt het niet op bij glas. Wij voegen een extra  

dimensie aan uw project toe. Berekeningen van staalconstructies, rubber als constructief 

element, glazen draagconstructies en kaderloze beglazingssystemen voeren wij zelf uit.  

Dit geeft u de vrijheid en creativiteit om al uw projectwensen te realiseren. Zelfs de  

integratie van zonnepanelen is mogelijk dankzij de samenwerking met Scheuten Solar.

Ook na de oplevering van uw project kunt u vertrouwen op onze service. Onze onderhouds-

dienst staat voor u klaar. Neem direct contact op met onze vertegenwoordigers voor een 

kennismaking.

Verlijming van glas

De wintertuin van het Ministerie 

van Financieën met het glazen 

dak gemonteerd op verlijmde 

glazen liggers en de gezeefdrukte 

gevel tegen hangende verlijmde 

glazen vinnen van 21 meter 

hoog. Volledig in eigen hand 

geëngineerd, geproduceerd en 

uitgevoerd.

Ministerie van Financieën,  

Den Haag.

Hardglazen wanden

Hardglazen wanden inclusief 

hoogwaardig beslag zorgen voor 

een moderne uitstraling voor 

toepassingen in het interieur van 

gebouwen.

Geïsoleerde buitengevels

Volledig geïsoleerde glazen  

buitengevels geven dit gebouw 

een hoogwaardige uitstraling. 

Alle vereiste thermische- en 

veiligheidseisen zijn geïntegreerd 

in de beglazing.

Gevelbekleding

De gezeefdrukte glazen voorzet-

gevel van de Saxion Hogeschool 

geeft het gebouw een tweede 

leven.

Saxion Hogeschool, Enschede.

Glasschermen

Gelaagd geharde geluids- 

schermen inclusief stalen  

constructie bij de Schepenhof.  

Schepenhof, Zaandam. 

Beglazing met LED verlichting  

Extra heldere beglazing voorzien 

van een speciaal zeefdruk- 

design inclusief de stalen  

balustrades met geïntegreerde  

LED verlichting in de leuning.  

Het geheel geeft de stadsbrug 

van Venlo een unieke uitstraling.

Stadsbrug, Venlo.
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