Scheuten Glas
INFORMATIE
Scheuten Glas heeft drie divisies:
•
Isolatieglas
•
Projecten
•
Basisglas
Meer informatie over ons bedrijf en onze divisies,
projecten en producten, vindt u op onze website:
www.scheuten.com
Meer lezen over de mogelijkheden van glas en de
diverse glasfunctionaliteiten? Of over onze producten?
Bekijk dan onze andere folders. Scan de QR code hiernaast
of ga naar: www.scheuten.com/brochures
Volg ons ook op sociale media voor het laatste nieuws over
de ontwikkelingen in de interessante wereld van glas!

info@scheuten.com

• www.scheuten.com
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see it. feel it!

SCHEUTEN GLAS

Scheuten Glas
WAAROM
Scheuten behoort tot de top 5 van onafhankelijke glasbedrijven in Europa en ondersteunt
zijn klanten al sinds 1950 met een breed assortiment aan kwalitatief hoogstaande
glasproducten en bij het uitvoeren van glas-technische projecten. Vanuit onze regionale
productiefaciliteiten en vestigingen in Nederland, België en Duitsland leveren wij als
glasexpert betrouwbaar en snel glasproducten met thermische en geluidsisolatie,
brand-, zon- en warmtewering, letsel- en inbraakveiligheid en design aan de (inter-)
nationale bouwwereld.

Wist u dat er Scheuten glas zit in deze gebouwen?
•
World Trade Center 1 & 3, New York
•
De Haagse Zwaan, Den Haag
•
ECB gebouw, Frankfurt
•
De Rotterdam, Rotterdam
•
Evolution Tower, Moskou
•
Haga Ziekenhuis, Den Haag
•
Elbphilharmonie, Hamburg
•
Centraal Station, Rotterdam
•
Reichstag, Berlijn
•
Nieuwe Havenhuis, Antwerpen
•
Gehry Building, Basel
•
En in honderdduizenden huizen in
•
British Museum, Londen
Nederland, België en Duitsland!

Van World Trade Center 1 tot en met de Dorpstraat
Voor zowel functionele, hoogwaardige glasproducten als uitdagende glas-technische
projecten zijn wij uw voorkeurspartner. Of dat nu grote ingewikkelde glasprojecten
zijn, zoals het WTC in New York, of functioneel (isolatie)glas voor in uw eigen woning.
Scheuten onderscheidt zich door een servicegerichte, informele, solide en energieke
aanpak, gecombineerd met een breed assortiment voor een veelvoud aan toepassingen.
Bovendien ondersteunen wij u via ons netwerk op een betrouwbare, flexibele en snelle
manier.

Glasassortiment en functionaliteiten
•
Twee- en drievoudig isolatieglas
•
Float/basisglas
•
Gehard glas
•
Gelaagd glas
•
Zon- en warmtewerend glas
•
Geluidswerend glas
•
Letsel- en doorvalveilig glas
•
Inbraakwerend glas
•
Kogel- en explosiewerend glas
•
Brandwerend glas
•
Vuilafstotend glas
•
Design en anti-reflectie glas

Wij staan voor: Verantwoordelijk • Informeel • Solide • Informerend • Energiek
Wij zijn Scheuten Glass. Wij maken uw leef- en werkomgeving aangenamer.

Toepassingen o.a.
•
Gevelbouw
•
Balkons
•
Interieur
•
Geluidsschermen
•
BIPV
•
Tuinbouw

