Scheuten® geëmailleerd glas

Colorsafe®

Scheuten

see it. feel it

Scheuten Glas is met ruim 50 jaar ervaring een specialist op het gebied van hoogwaardige glasproducten. Vanuit fabrieken en
vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk worden klanten snel en ﬂexibel bediend. Scheuten glasproducten spelen
een belangrijke rol in comfortabel, bijzonder en veilig wonen, werken en leven. Alle producten en diensten voldoen aan de
hoogste veiligheidseisen, kwaliteitsgaranties en normen. Zodat u met zekerheid kunt bouwen en vertrouwen op de mensen en
producten van Scheuten Glas.

Constructieve samenwerking
U kunt rekenen op een gespecialiseerde partner die constructief en praktisch met u meedenkt. Architecten,
projectontwikkelaars, gevelbouwers, interieurbouwers, bouwondernemingen en woningbouwcorporaties
zijn zeker van moderne en kwalitatief hoogwaardige materialen en diensten. De mensen van Scheuten zorgen
samen met u voor de juiste oplossing. Dankzij Scheuten Glas Projecten kan zelfs de complete realisatie,
waaronder de plaatsing, voor u worden uitgevoerd.

Veelzijdig assortiment
Scheuten Glas staat voor eﬃciency, productkennis, innovatie, betrouwbaarheid en een breed assortiment.
Kwaliteit is gegarandeerd in het totale traject van de eigen ﬂoatglasproductie tot aan levering van het
eindproduct. De specialisten van Research & Development richten zich voortdurend op vernieuwing van
processen en producten. U creëert voor uw klanten het comfort van een geïsoleerde woning, de rust van
een geluidsarme ruimte, veiligheid bij brand en bedreigingen, bescherming tegen de zon, exclusiviteit in
design en het rendement van zonne-energie.

Colorsafe® concept
Scheuten Glas levert met Colorsafe® een in volvlak gekleurd assortiment glas- en gevelpanelen voor
kleine en grote projecten in de utiliteits- en woningbouw. Op enkelvoudig glas wordt met moderne
technieken een hoogwaardige emaillaag aangebracht. Het thermische hardingsproces zorgt voor een
optimale hechting van de kleur aan het veiligheidsglas. Colorsafe® is een kwaliteitsproduct in het
uitgebreide Scheuten assortiment. Hierbinnen zijn vele variaties en combinaties mogelijk.

De zwart gekleurde emailpanelen

De kwaliteiten van Colorsafe®:
• ruime ontwerpmogelijkheden door zeer grote afmetingen en vele kleuren
• uv-bestendig en daardoor kleurecht
• combineerbaar met andere glassoorten en dus veelzijdig in zijn toepassingen

zijn op een bijzondere manier
bevestigd, zodat een vlakke
gevelconstructie ontstaat.
High Tech Campus, Eindhoven

Ontdek de voordelen van Colorsafe® voor uw projecten...

In dit project zijn verschillende glas-

Scheuten Colorsafe® – de kracht van kleur!

soorten door elkaar gebruikt met
eenzelfde kleur. Dit veroorzaakt een

Duurzame uitstraling

variatie in lichtreﬂectie en daardoor

Scheuten Glas kan het Colorsafe® concept toepassen door het leveren

ontstaat er een bijzonder zichteﬀect.

van zeer grote afmetingen in een breed scala aan kleuren. Colorsafe®

Plaza Arena, Amsterdam

staat bovendien voor een duurzaam resultaat. De kleurechte emaillaag
is uv-bestendig en behoudt daardoor jaar na jaar de uitstraling waar u
voor heeft gekozen.
Prettige beleving
Met Colorsafe® zorgt u voor een prettige beleving in en rond het
gebouw. Buiten draagt de fraaie toepassing bij aan de uitstraling van
het hele ontwerp en binnen aan de sfeer.
Praktische montage
Colorsafe® glasgevels, zowel geïsoleerde als ongeïsoleerde panelen,
kunt u snel en eenvoudig monteren. U kunt bovendien op de
deskundigen van Scheuten Glas rekenen voor praktisch advies en
ondersteuning in de meest optimale bevestigingstechniek.
Optimaal rendement
Scheuten Glas heeft glasveredelingstechnieken zoals harden, lamineren
en emailleren én bewerkingstechnieken zoals boren en slijpen in eigen
huis. Op verzoek kan de beglazing worden onderworpen aan een
‘heatsoaktest’. De geïntegreerde activiteiten leiden tot kostenreductie
en creatieve combinaties van technieken en functies.
Professionele ondersteuning
Scheuten Glas heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en
produceren van innovatieve beglazingen. U kunt rekenen op goed
advies vooraf en een correcte levering van de materialen volgens
afspraak. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de plaatsing van
het glas uit te laten voeren door de experts van Scheuten Glas.
Vanaf schets- en conceptfase tot realisatie op locatie, Scheuten Glas
is een professionele partner waar u op kunt bouwen.

Een project in Colorsafe®, gerealiseerd

De verschillende kleuren komen hierdoor

op ﬁguurglas Crepi. Dit ﬁguurglas

meer naar voren.

zorgt voor een dusdanige lichtver-

High Tech Campus, Eindhoven

strooiing, dat een lage reﬂectie en een
speciale dieptewerking ontstaan.

Colorsafe® in combinatie met gecoat
glas. De kleur is aangepast aan de
kleurstelling van de doorzichtbeglazing. In het eigen laboratorium
worden kleurnuances via geavanceerde
technieken gerealiseerd.
De Maas, Rotterdam

De groene Colorsafe® panelen zijn
aangebracht op een houten draagconstructie. Het geëmailleerde glas
zorgt voor een extra accentuering
van gebouwdelen.
Univé, Heerhugowaard

Raadpleeg de Colorsafe® ID-cards in deze brochure voor een compleet overzicht van de productprestaties.
www.scheuten.com biedt uitvoerige informatie over Colorsafe® en andere Scheuten producten.

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.
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