
WELK VOORDEEL VOEGT U 
TOE AAN UW ISOLATIEGLAS?

Gelaagd glas 

Hoe duurzaam is gelaagd glas? 
Gelaagd isolatieglas is net zo isolerend, lichtecht en verouderingsbestendig als normaal 
isolatieglas. Bij gebruik van heldere folies en helder glas wordt de lichttransmissie 
niet nadelig beïnvloed. Het biedt ongeveer dezelfde waarden als normaal isolatieglas.  
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Meer informatie

Hoeveel kost gelaagd glas? 
Door het complexere fabricageproces 
kost gelaagd glas meer dan vergelijkbaar 
isolatieglas zonder beschermende 
werking. Rekening houdend met de  
totale kosten van nieuwbouw of 
glasvervanging en de vele  
(gezondheids-)voordelen die het glas 
biedt, lijkt dit (relatief kleine additionele) 
bedrag een waardevolle en zinvolle 
investering voor uw woning. De 
investering betaalt zich ook uit in  
een hogere meerwaarde van uw woning. 
Neemt u over de exacte meerkosten in 
uw situatie gerust contact op met uw 
glasleverancier! 

Meer weten? 
Scan dan de QR codes hieronder voor onze voorlichtingsvideo over gelaagd glas of 
ga naar www.scheuten.com/glasvoordelen voor meer informatie en mogelijkheden! 

bekijk de video meer informatie

www.scheuten.com/glasvoordelen 

#glasvoordelen 
#glasvoordelen 



Glasvoordelen 

WAAROM
Geniet van meer rust met gelaagd glas 
Door toenemende woon- en verkeersdichtheid worden we steeds meer blootgesteld 
aan uiteenlopende geluidsoverlast van verkeer, industrie en recreatie. Gewenning aan 
zulke herrie leidt desondanks tot ernstige negatieve gezondheidseffecten. Door een 
zorgvuldige en juiste keuze van het glas kunnen we de overlast van geluid van buiten 
aanzienlijk verminderen en de kwaliteit van leven binnen fors verbeteren.

Gelaagd geluidswerend glas is bijzonder effectief als geluidsisolatie door een speciale 
geluidsisolerende folie voor een heldere absorptie en een nagenoeg geruisloze 
leefruimte. De mate van geluidsreductie kunt u bij aanschaf van nieuwe ramen zelf 
bepalen, afhankelijk van uw woonoppervlak, het soort geluid en uw geluidsgevoeligheid.

Voorkom letsel en bescherm uw dierbaren  
Grote vensters en kamerhoge ramen zorgen voor veel licht in de woning en verhogen 
de woonkwaliteit. In vergelijking met standaardramen zijn er echter ook hogere 
veiligheidsrisico’s bij glasbreuk door bijvoorbeeld spelende kinderen (ballen, speelgoed 
enz.), struikelen of slordig slepen en neerzetten van voorwerpen.

Bij conventionele glassoorten zouden in deze situaties gevaarlijk scherpe gebroken 
glasscherven ontstaan, maar bij gelaagd letsel- en doorvalveilig glas kleven de 
glassplinters en -scherven aan de scheurbestendige PVB-folie tussen de glazen. Hierdoor 
biedt gelaagd veiligheidsglas effectieve bescherming tegen verwondingen veroorzaakt 
door glasscherven. Bovendien voorkomt het schade aan bezittingen door rondvliegend 
glas bij breuk.

Een veilig en geruststellend gevoel 
Het glas in (openslaande) deuren en ramen is kwetsbaar en inbrekers weten dat maar 
al te goed. Verreweg de meeste inbraken vinden dan ook via de ramen en ruiten plaats. 
Gewoon glas breekt al snel – even een steen er doorheen werpen of met een koevoet 
inslaan en de inbreker is weer snel ervandoor met uw spullen, nog voordat de politie 
heeft kunnen reageren op eventuele meldingen of alarmsystemen. 

Gelaagd inbraakwerend glas belemmert inbraak aanzienlijk. De laag folie tussen de 
glasplaten zorgt ervoor dat bij glasbreuk de glasstukken aan de folie blijven plakken en er 
nagenoeg geen gat kan ontstaan om binnen te komen of doorheen te reiken. Inbrekers 
staan onder tijdsdruk en staken hun inbraakpoging al snel, als ze merken dat het te lang 
duurt om binnen te komen.

Voorkom Uv-schade aan uw kostbare bezittingen 
Normaal isolatieglas laat ultraviolet licht (Uv-straling) ongehinderd door. 
Uv-straling heeft een hoge energiewaarde en dit beschadigt meubels, 
vloeren, schilderen, textiel (gordijnen, tafelkleed etc.), tapijt en andere 
interieurelementen, vaak via kleurverandering en bleken. Ook als 
de objecten niet aan direct zonlicht worden blootgesteld.

De PVB-folie van gelaagd glas absorbeert tot 99% van de 
schadelijke Uv-straling en vertraagt zo het vervagen van 
uw interieurinrichting. Door gelaagd glas te kiezen voor 
uw woning kunt u vervanging van uw interieur dus 
uitstellen en betaalt de investering zich snel terug!

Geluidwering Letselveiligheid

Inbraakwerend Interieurbescherming


