Scheuten® decoratief geëmailleerd glas

Colorsafe® Design

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® Design concept
Scheuten Glas levert met Colorsafe® Design een decoratief geëmailleerd glas met oneindig veel designs
en bedrukkingen. In de eigen zeefdrukkerij wordt met moderne druktechnieken een design op het glas
aangebracht. In overleg met architecten worden steeds nieuwe ontwerpen ontwikkeld. Colorsafe® Design is
een kwaliteitsproduct in het uitgebreide Scheuten assortiment. Hierbinnen zijn vele variaties en combinaties
mogelijk.
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De kwaliteiten van Colorsafe® Design:
• klantspecifieke ontwerpen in zeer grote afmetingen verkrijgbaar
• veelzijdig programma in diverse decoratieve standaarddesigns
• duurzaam, veilig en uv-bestendig kwaliteitsproduct met een hoge
kleurechtheid
Ontdek de voordelen van Colorsafe® Design voor uw projecten...
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Colorsafe® Design wordt binnen gebruikt als decoratieve wand-
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bekleding, scheidingswand, deur of andere opvallende toepassing.
Buiten wordt het toegepast als architectonisch element ter verfraaiing
van de gevel of het balkon. De bijzondere toepassing draagt bij aan
de uitstraling van het hele ontwerp.
Prettige beleving
Colorsafe® Design is leverbaar in grote afmetingen en tal van designs
voor de meest uiteenlopende decoratieve en functionele toepassingen.
Met het product zorgt u voor een prettige beleving in en rond het
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advies en ondersteuning in de meest optimale bevestigingstechniek.
Optimaal rendement
Scheuten Glas heeft bewerkingstechnieken zoals boren en slijpen én
glasveredelingstechnieken zoals coaten, harden, lamineren, zeefdrukken en emailleren in eigen huis. Dit leidt tot kostenreductie en
creatieve combinaties van technieken en functies.
Volop mogelijkheden
U kunt Colorsafe® Design geheel naar keus combineren met de andere
specialistische toepassingen van Scheuten Glas, zoals thermische
isolatie, zonbeheersing, geluidsisolatie, veiligheid, beveiliging en
brandwering. Binnen dit productaanbod zijn vele variaties en combinaties mogelijk.
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.
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Scheuten Glas, Hoorn

Scheuten Glas, Hoorn

De bedrukking van een subtiel lijnenspel creëert een semi-transparante
beglazing met extra zonwerende
werking. De rijkheid aan gebruikte
kleuren geeft het gebouw een opvallend karakter.
St. Antoniuscollege, Gouda

Een belangrijk deel van deze gevel
bestaat uit zonnepanelen. Op de plekken waar die niet rendabel zijn, is een
design op het glas gezeefdrukt dat
overeenkomt met dat van de gebruikte
zonnecellen. De eenheid van gevel en
glazen dak blijft gehandhaafd.
Schoonevaert, Haarlem

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

Scheuten is a fast-growing international company with two divisions: solar and glass. We put people and customers first. Our combination
of solar power and glass to create innovative designs is a unique process and the company’s durable products help to ensure the welfare
and health of customers, consumers, suppliers and staff. The essential feature of the Scheuten brand is its focus on energy, sustainability,
growth and life.
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