
ZON- EN WARMTEWEREND 
(ISOLATIE)GLAS

Hou je hoofd koel!

Zon- en warmtewerend glas is zeker niet alleen voor kantoren, winkels en openbare 
ruimtes, ook voor thuis kan het erg aangenaam zijn. De extra investeringen zijn met het 
oog op de besparingen en het toegenomen comfort zeker het overwegen waard.

Voor advies en informatie neemt u het best contact op met uw Scheuten glasleverancier. 
Alle technische details vindt u in de Scheuten datasheets op onze website.

info@scheuten.com  •  www.scheuten.com
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Zon- en warmtewerend (isolatie)glas



Zon- en warmtewerend (isolatie)glas

WAAROM
Een overvloed aan zon en warmte in huis of kantoor is net zo storend als te weinig. 
In een wereld waar klimatologische veranderingen leiden tot hetere zomers en de 
airconditioning een standaard hulpmiddel is geworden, is zon- en warmtewerend 
glas een milieuvriendelijke, energiezuinige en passende oplossing. Als het zon- en 
warmtewerend glas daarbij ook nog als twee- of drievoudig isolatieglas is verwerkt, 
heeft het naast de warmtewerende functie in een zonnige hete zomer, ook een 
energiebesparende thermische isolatiefunctie in de koude winter!

Uw VOORDELEN van Scheuten Screenline®
• Bespaart tijd (en kosten): De onderhoudsvrije zonwering blijft altijd schoon en het 

ongehinderd schoonmaken van de ramen gaat eenvoudig en snel;
• U hebt meer ruimte op de vensterbank en volledige vrijheid bij de inrichting van uw 

woning of pand met een moderne uitstraling;
• Geen beschadigingen aan de zonwering zorgen voor een lange levensduur 

(efficiënte investering);

Vooral bij grote raamoppervlakken, die veel zon krijgen, loont het om zon- en 
warmtewerend glas toe te passen – in welke vorm dan ook.

Scheuten zon- en warmtewerend glas is er in verschillende soorten, al naar gelang uw 
voorkeur, en zowel in actieve als passieve vorm. Van (nagenoeg) onzichtbare wering 
via een speciale zon- en warmtewerende coating op het glas (Brilliant®), via in massa 
gekleurde beglazing en/of spiegelende coatings (Isolide Sun®) tot een systeem van 
moderne zonwering volledig geïntegreerd tussen de ruiten met Screenline®.

Uw VOORDELEN van Scheuten zon- en warmtewerend (isolatie)glas
• Comfortverhogend: U kunt het hele jaar door genieten van licht- en zoninval, 

i.p.v. last te hebben van zonnehitte (vooral bij grote ramen op het zuiden);
• Denk ook aan slaap- en werkkamers, voor een goede nachtrust of 

aangenaam werken zonder airco (ook in een hete zomer);
• U kunt uw (rol)gordijnen (langer) openlaten en daardoor 

maximaal van het natuurlijke daglicht profiteren;
• Uw investering verdient zichzelf snel terug door meer 

energiebesparing (minder airco) en minder kosten aan 
andere, extra zonwering, zoals (rol)gordijnen ed.

• Hierdoor is Scheuten zon- en warmtewerend glas erg 
duurzaam en milieuvriendelijk.


