Scheuten® gelaagd glas

Multisafe®

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.

Multisafe® concept
Scheuten Glas levert met Multisafe® een gelaagd glas voor veiligheid, beveiliging, geluidswering, design en
isolatie. Het productaanbod bestaat uit diverse typen en combinaties van glas die met behulp van een of
meerdere folielagen tot één geheel zijn gevormd. Het product is letselveilig, doorvalveilig, doorbraakvertragend, kogelwerend en geluidswerend. In geval van breuk blijven de fragmenten aan een elastische pvb-folie
vastzitten; hierdoor krijgt het glas veiligheids- en/of beveiligingseigenschappen. Multisafe® is een kwaliteitsproduct in het uitgebreide Scheuten assortiment. Hierbinnen zijn vele variaties en combinaties mogelijk.

Dit flatgebouw heeft na een grondige
renovatie een kleurrijk verfrissend

De kwaliteiten van Multisafe®:
• optimale beveiliging tegen inbraak, uitbraak, kogels en explosies
• optimale bescherming tegen doorvallen en verwonden
• flexibel inzetbaar binnen elk denkbare glastoepassing en beschermingssituatie

aanzicht gekregen door het gebruik
van Multisafe® Color: gekleurde folie in
gelaagd veiligheidsglas.
De Trommel, Roermond

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

Het appartementencomplex krijgt

Scheuten Multisafe® – de kracht van veiligheid!

een eigen ‘look’ door de toepassing
van veiligheidsglas en gezeefdrukte

Breed inzetbaar

beletteringen in de balkonbeglazing.

U kunt Multisafe® geheel naar keus combineren met de andere

Nesselande, Rotterdam

specialistische toepassingen van Scheuten Glas, zoals thermische
isolatie, zonbeheersing, geluidsisolatie, veiligheid en beveiliging,
brandwering en design. Binnen dit productaanbod zijn vele variaties
en combinaties mogelijk. Het aanbod van Multisafe® bestaat uit:
Multisafe® | gelaagd glas
Multisafe® Color | gelaagd glas met gekleurde folies
Multiphon® | gelaagd glas met speciaal akoestisch isolerende folie
Multisafe® Design | gelaagd glas met gezeefdrukt glas
Multisafe® Monumental | gelaagd glas met ‘historisch’ glas

Balkonbeglazing met streepjesmotief
in een woningbouwproject.

Gecertificeerde zekerheid

De Waranda, Bergen op Zoom

Veiligheid en beveiliging vragen om 100% zekerheid. Multisafe®
voldoet aan de hoogste normen en kent per type helder omschreven

Voor de balkonbeglazing van deze

prestatie-eisen. Scheuten Glas biedt voor elke beschermingssituatie

woningen is gebruik gemaakt van een

een veilige oplossing.

op maat ontwikkeld rietstengelmotief.
Le Carrefour, ’s-Hertogenbosch

Optimaal rendement
Scheuten Glas heeft bewerkingstechnieken zoals boren en slijpen in
eigen huis. En dat geldt ook voor glasveredelingstechnieken zoals
coaten, harden, lamineren, zeefdrukken en emailleren. 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 is Scheuten Glas
een professionele partner waar u op kunt bouwen.

Multisafe® Design toegepast in een ‘custom
made’ patroon. De luifel bestaat uit gelaagd
veiligheidsglas met een in zeefdruk uitgevoerd
ontwerp. Dit design is ook verwerkt in het
isolatieglas van de gevel.
Eurocenter, Amsterdam

Multisafe® Monumental is getrokken
glas in een enkelvoudige gelaagde
uitvoering. Het karakteristieke
gevelaanzicht van monumentale
panden blijft behouden, terwijl de
beglazing veiligheid biedt en de
isolatiewaarde verbetert.
De Krayenhoff, Nijmegen

In enkelvoudige bedrukking geeft
Multisafe® Design elk gebouw een
opvallend accent.
Elsevier, Doetinchem

Raadpleeg de Multisafe® ID-cards in deze brochure voor een compleet overzicht van de productprestaties.
www.scheuten.com biedt uitvoerige informatie over Multisafe® 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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