Wonen met glas
●

Meer licht

●

Meer warmte

●

Meer wooncomfort

wStolker Neutral S
u
Nie
het heldere glas
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Meer licht, meer zon, meer warmte

Grote ramen en zonovergoten serres
horen helemaal bij hedendaagse
woonkwaliteit. Het gebruik van glas
in de woningbouw groeit gestaag en
de vormgeving van de ramen wordt
steeds belangrijker.
Deze ontwikkeling is pas op gang
gekomen door de moderne glastechnologie, waarbij het eenvoudige
vensterglas is veranderd in een hightechproduct met veelzijdige eigenschappen.
Vroeger waren ramen energie-verslindende onderdelen van een gebouw
waar de kostbare warmte door
wegstroomde, maar tegen-woordig
bestaan er ramen met een energiebesparende functionele beglazing.

Tot 37% van het warmteverlies in gebouwen ontstaat op deze wijze. De
thermografie (zie afbeelding) brengt
deze verborgen energieverslinders
aan het licht.

U-waarde is besparing
De energiebesparende eigenschappen van warmtereflecterend isolatieglas worden in hoge mate bepaald
door de warmtedoorgang.

In het Bouwbesluit worden aanzienlijk strengere isolatievoorzieningen
geëist. Ook in renovaties is hiervan
tegenwoordig steeds meer sprake.
Het warmteverlies moet worden
beperkt tot het minimum, dat eenvoudig haalbaar is met goede ramen
en warmtereflecterend isolatieglas.

De Ug-waarde vormt daarbij de belangrijkste maatstaf:

Zonder warmte-isolerende beglazing,
gooit u het geld voor stookkosten
letterlijk het raam uit!

hoe lager de Ug-waarde, des te
hoger de besparing.
Een vergelijking biedt het
bewijs:
Traditioneel isolatieglas heeft een
Ug-waarde van 3,0 W/m2K, terwijl
het hoogwaardige isolatieglas Stolker
Neutral S een zeer lage Ug-waarde
tot 1,1 W/m2K heeft (volgens EN).
Hiermee voldoet Stolker Neutral S aan
de kwalificaties van HR++ glas.

Stolker Neutral S - het heldere glas

Van buiten is Stolker Neutral S nauwelijks te onderscheiden van gewoon
isolatieglas omdat het kleurloos is
wanneer naar of door het raam
wordt gekeken. Het doorslaggevende
verschil wordt gemaakt door de
nagenoeg onzichtbare edelmetaalcoating, de warmtereflectielaag.
Hier komen de voordelen van Stolker
Neutral S naar voren. De speciale
coating reguleert namelijk de interne
en externe warmtestraling. De langgolvige warmtestraling, afkomstig
van bijv. de verwarming, wordt naar
binnen toe gereflecteerd en blijft
in de kamer, terwijl het kortgolvige

daglicht (warmtestraling van de zon)
nagenoeg ongehinderd doorgelaten
wordt.
De uitgelezen coating van Stolker
Neutral S zorgt bovendien voor een
hoge mate van helderheid. Met een
daglicht-toetreding (LTA) van 81%
laat Stolker Neutral S vrijwel evenveel
daglicht door als het traditionele ongecoate isolatieglas (LTA = 82%)!!
Dit betekent dat de warmte-isolatie
optimaal is terwijl de binnenvertrekken prachtig licht zijn: Stolker Neutral
S is het heldere glas.

Stolker Neutral S biedt een
bijna driemaal betere warmteisolatie dan gewoon isolatieglas.

De in deze brochure genoemde U-waarden zijn berekend in overeenstemming met EN 673 bij een
temperatuurverschil van 15 K over de glasbladen.

energieverlies (U-waarde)
5,8
W/
m 2K

3,0
W/m 2K

1,1*
W/m 2K
*volgens EN 673

enkele beglazing

ongecoat isolatieglas

STOLKER

Neutral

S

Met Stolker Neutral S wordt de warmte-isolatie ten opzichte van gewoon
isolatieglas verbeterd met 60% en ten opzichte van enkele beglazing zelfs
met meer dan 80%.
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De thermografie bewijst het: slecht geïsoleerde
ramen zijn de belangrijkste oorzaken van
energieverlies in woningen.
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Energie besparen met Stolker Glas
en Interpane
Warmte-isolerend glas van Interpane
heeft de markt voor isolatieglas
radicaal veranderd. Interpane bracht
reeds in 1982 als eerste kleurloos,
gecoat isolatieglas op de markt wat
Stolker Glas sindsdien verwerkt.
Dankzij de uitstekende bouwfysische
eigenschappen behoort Stolker
Neutral S tegenwoordig tot het toonaangevenste isolatieglas. Wereldwijd
heeft Interpane vele miljoenen
vierkante meters hoogwaardige beglazing in ramen en gevels geplaatst
om bewoners een aangename binnentemperatuur te bieden tegen lage
stookkosten.
Met het nieuwe Stolker Neutral S is
Stolker Glas opnieuw toonaangevend.

De hoogwaardige coating van Stolker
Neutral S biedt:
● een uitstekende daglichttoetreding (LTA-waarde van
81%);
● eersteklas warmte-isolatie (Ugwaarde tot 1,1 W/m2K volgens
EN);
● hoge benutting van zonneenergie (ZTA-waarde van 64%
volgens EN);

Dankzij de binnenvallende zonnestralen
(hoge ZTA-waarde) wordt bovendien de
warmtebalans binnenshuis verbeterd.
Dit is gratis energieopbrengst die het
binnen-klimaat en uw portemonnee
ten goede komt.
Meer licht, meer zon, meer warmte.
Met minder hoeft u geen genoegen te
nemen.
buiten-temperatuur
-10° C

● uitstekende kleurneutraliteit.
Door de hoge warmte-isolatie blijft
ook de binnenkant van het raam
warm. Kou en tocht bij de ramen behoren hierdoor tot het verleden. In de
buurt van het raam blijft het vrijwel
even warm als elders in het vertrek.

Met Stolker Neutralite S bespaart u op
de stookkosten

temperatuur van
glasoppervlak 9° C

kamertemperatuur
21° C

Met gewoon isolatieglas ontstaat een
onaangenaam koude zone bij het raam.

buitentemperatuur
-10° C

temperatuur van
glasoppervlak 16° C

kamertemperatuur
21° C

flinterdunne
edelmetaalcoating
warmtereflecterende
coating

droogmiddel
edelgas

secundaire randafdichting:
hotmelt butyl
primaire randafdichting:
butyl

Stolker Neutral S is ook warm aan de
binnenkant: de temperatuur is overal
aangenaam.
energieverlies

energiebesparing

afstandhouder
ZTA-waarde
64%
Ug-waarde
1,1 W/m2K

Met Neutralite S
maakt u
uw ramen
energiebesparend
● Stolker Neutralite S verbetert de warmte-isolatie
● Stolker Neutralite S biedt gratis warmte via zonnestralen

Detailafbeelding: De opbouw van Stolker Neutral S met warmtereflecterende coating is
toonaangevend voor hoogwaardige warmte-isolatie.

● Stolker Neutralite S laat het daglicht vrijwel ongehinderd door
● Stolker Neutralite S is kleurloos in doorzicht en reflectie
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Door de hoge energiebesparing (gratis
zonne-warmte) en het geringe warmteverlies zorgt Stolker Neutral S voor een
optimale energiebalans.

Ug-waarde tot 1,1 W/m2K volgens EN
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Superisolerend glas voor een
energieneutrale woning
Nu voor nieuwbouwwoningen al
een goede isolatie is voorgeschreven,
wensen innovatieve opdrachtgevers
van bouwprojecten steeds vaker dat
woningen vrijwel energieneutraal
zijn.
Voor dergelijke woningen met een
laag of nihil energieverbruik is met
name bij het glasoppervlak een zeer
goede warmte-isolatie vereist.
Stolker Glas heeft met haar produkten Stolker Neutral S en Neutralite
een dermate isolatiewaarde weten
te bereiken dat het wooncomfort
gewaarborgd blijft.

De driedubbele Stolker Neutral
3S-beglazing met een krypton
gasvuling levert bijvoorbeeld de
ongelooflijk lage Ug-waarde van 0,5
W/m2K (volgens EN) op. En dat met
een daglicht-toetreding (LTA) van
72%. Zelfs met de voordeligere argon
gasvulling levert Stolker Neutral 3 S
nog een Ug-waarde van 0,6 W/m2K
(volgens EN) op.
De uitstekende energiebalans wordt
nog eens verbeterd door energiewinst
via zonnestralen.

De dubbele superisolerende Stolker
Neutral S met argon of krypton
gevulde beglazing zijn de dunnere en
lichtere alternatieven. Met een voortreffelijke Ug-waarde van
1,1 W/m2K (volgens DIN EN) zijn
deze producten bij uitstek geschikt
voor ecologische, vooruitstrevende
nieuwbouw en voor renovatie van
bestaande bouw.

Dankzij de uitstekende daglichttoetreding, de voortreffelijke
warmte-isolatie en de hoge benutting
van zonne-energie zijn de Stolker
Neutral S-producten de krachtigste
energiebespaarders in elk bouwplan,
waarmee u op eenvoudige wijze
energiezuinige of -neutrale concepten
kunt realiseren.

Ug-waarde tot 0,5 W/m2K (volgens EN)
ZTA-waarde tot 52% (volgens EN)
Lichttoetreding (LTA) van maximaal 72%

Ug-waarde tot 0,6 W/m2K (volgens EN)
ZTA-waarde tot 52% (volgens EN)
Lichttoetreding(LTA) van maximaal 72%

Meer natuurlijk daglicht en een
onovertroffen warmte-isolatie – zo
wordt ecologisch bouwen interessant.

Ug-waarde tot 1,1 W/m2K (volgens EN)
ZTA-waarde tot 64% (volgens EN)
Lichttoetreding (LTA) van maximaal 81%

Stolker Neutralite kan eveneens gevuld worden met krypton waardoor
zelfs bij een g-spouw een Ug-waarde
van 1,1 gehaald kan worden Voor het
energieverbruik geldt dat de energiebalans van de beglazing positief moet
zijn.
Stolker Neutral S basisglas is uitstekend geschikt voor de productie van
superisolerende ramen die voldoen
aan deze eisen.

Isolatiewaarde tot 0,5 W/m2K (volgens EN)

warmtereflecterende
coating

krypton
gasvulling

warmtereflecterende
coating

3C S

doorsnede van Stolker Neutral 3C S superisolerend glas
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argon
gasvulling

warmtereflecterende
coating

3S

doorsnede van Stolker Neutral 3 S superisolerend glas

krypton
gasvulling

warmtereflecterende
coating

CS

doorsnede van Stolker Neutralite S superisolerend glas

argon
gasvulling

doorsnede van Stolker Neutral 2 S superisolerend glas
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Naast warmte-isolatie ook geluidsisolatie

Lawaai is dé irritatiefactor van onze
tijd. Het verkeer raast voorbij, bouwmachines dreunen in de nabijheid en
vliegtuigen bulderen over ons heen.
De meerderheid van de Nederlanders
ondervindt hiervan geluidsoverlast. Het
is hoog tijd voor een betere geluidsisolatie.
Het geluidswerende isolatieglas Stolker
Phone/Neutral S biedt een doeltreffende isolatie tegen geluid en beschikt
over een isolatiewaarde Rw van
maximaal 46 dB (decibel). De vereiste
geluidsisolatie wordt altijd afgestemd
op de gebruiksom-geving. Afhankelijk
van omgeving, het gebruiksdoel en de
geluidsbron worden andere eisen aan
de beglazing gesteld.

De nieuwe Stolker Phone/Neutral S-productlijn biedt een optimale combinatie
van geluids- en warmte-isolatie omdat
Stolker Phone ook een volwaardige
warmte-isolatiebeglazing is en beschikt
over de warmtereflecterende coating
van Stolker Neutral S.

In totaal zijn er 25 verschillende typen
leverbaar die optimale resultaten
bieden dankzij:

Afhankelijk van de gasvulling biedt
Stolker Phone/Neutral S voortreffelijke
warmte-isolatiewaarden tot 1,1 W/m2K
(volgens EN).

● argon/krypton gasvulling
(verbeterde warmte-isolatie).

Slaapkamer Rw = 30 dB

● veiligheidsfolie;

Rw => 75 dB

● geluidsisolerende folie of
giethars tussenlaag;
Rw => 70 dB

Rw => 65 dB
Bij 45 dB
Bij 50 dB
Bij 90 dB

Zo kunt u voor elk doel de juiste geluids- en warmte-isolerende beglazing
kiezen, die een dubbele werking biedt.
Het geluid blijft buiten, de warmte blijft
binnen. Optimaal comfort

slaapstoringen
concentratiestoringen
gehoorbeschadigingen

warmtereflecterende
coating

geluidsisolerende
tussenlaag
opbouw van Stolker Phone/Neutral S
geluidswerend isolatieglas
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ZONWERING / GEVELBEGLAZING

Stolker Solar-zonwerende glassoorten

Technische gegevens: Stolker Solar en Stolker Solarlite
Type

De winst
De geavanceerde zonwering maakt
Stolker Solar niet alleen milieuvriendelijk, maar levert ook grote
kostenbesparingen. In de zomer kan
de airconditioning lager en in de
winter hoeft u minder te stoken. U
geniet van aangenaam daglicht in
plaats van onaangenaam, energieverslindend kunstlicht. Het aanbod van

transparant zonwerend glas geeft
projectontwikkelaars en architecten
bovendien aanzienlijk meer ontwerpvrijheid.

Innovatieve functionaliteit en
optische eigenschappen
In het huidige Stolker Solar-aanbod
beschikt de architect over diverse
nuances voor uiteenlopende toepassingen, waardoor hij meer
speelruimte heeft bij het ontwerpen
van representatieve glazen gevel- en
dakconstructies.

Terwijl vroeger voornamelijk gekleurde, sterk reflecterende beglazing
werd toegepast in gevels, wordt
de trend tegenwoordig gezet door
transparante, neutrale glasgevels met
een lage buitenlichtreflectie. Met
behoud van de energievoordelen zijn
Stolker Solar natura en Stolker Solar
neutraal bij uitstek geschikt voor een
bijzondere gevelarchitectuur.
Het aanbod wordt gecompleteerd
door Stolker Solar platin met sterk
reflecterende eigenschappen, als een
spiegelend gevelconcept gewenst is.
In tegenstelling tot de gangbare
reflecterende beglazing is de reflecterende coating aangebracht aan de
spouwzijde van de beglazing zodat
de laag wordt beschermd tegen milieu-invloeden en beschadigingen.

Ug-waarde
Opbouw buiten/
DIN EN 673
spouw/ binnen
Δ T = 15 K

ZTA-waarde
EN 410

Lichttoetreding
LTA

Buitenichtreflectiegraad
naar buiten

Energieabsorptie EA
Shadingcoëfficiënt SC buitenblad binnenblad
EN 410

EN 410

EN 410

Selectiviteitswaarde
EN 410

Dikte

Gewicht

Max.
afmetingen

Max.
oppervlak

Max.
hoogte/
breedteverhouding

mm

W/m2K

%

%

%

–

%

%

–

mm

kg/m2

cm

m2

–

super neutraal
73/42

6‑/‑16‑/‑4

1,1

42

73

10

0,53

32

2

1,74

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

42

72

10

0,53

32

3

1,74

28

30

250 / 400

8,00

1:10

neutraal
68/37

6‑/‑16‑/‑4

1,1

37

68

10

0,46

32

1

1,84

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

37

67

10

0,46

32

2

1,81

28

30

250‑/‑400

8,00

1:10

neutraal
blauw
60/33

6‑/‑16‑/‑4

1,1

33

60

11

0,41

39

1

1,82

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

33

59

11

0,41

39

2

1,79

28

30

250‑/‑400

8,00

1:10

neutraal
50/27

6‑/‑16‑/‑4

1,1

27

50

10

0,34

52

1

1,85

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

27

49

10

0,34

52

2

1,81

28

30

250‑/‑400

8,00

1:10

platin
47/29

6‑/‑16‑/‑4

1,1

29

47

40

0,36

29

2

1,62

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

29

46

40

0,36

29

2

1,59

28

30

250‑/‑400

8,00

1:10

shine
40/22

6‑/‑16‑/‑4

1,1

22

40

16

0,28

53

1

1,82

26

25

141 x 240

3,40

1:‑6

6‑/‑16‑/‑6

1,1

22

40

16

0,28

53

1

1,82

28

30

250‑/‑400

8,00

1:10
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● De besteller van het glas is verantwoordelijk voor de keuze van de juiste dikte van de beglazing in overeenstemming met de van toepassing zijnde technische normen.

● De vermelde waarden hebben betrekking op proefruiten voor metingen volgens EN 410.
● De fotometrische eigenschappen, die in overeenstemming met EN 410 zijn bepaald, zijn slechts ter indicatie en dienen niet meer
gehanteerd te worden voor installatie-technische berekeningen.
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solar shin
De juiste kleurindruk kan niet
nauwkeurig worden verkregen
met papier. Vraag om originele
monsters om de kleuren te
kunnen beoordelen.
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Een kwestie van stijl

Viervoudige bescherming tegen
geluidsoverlast, inbraak en letsel

Beschermde monumenten, oude villa’s
en stadsgevels hebben vaak mooie
oude ramen met roeden. Nieuwe gevels kunnen in een zelfde stijl worden
opgetrokken als ze worden voorzien
van onderverdeelde ramen. Dit heeft
vooral een fraai effect bij gebouwen
uit de jaren ‘60 met zeer grote raamoppervlakken.

In dichtbevolkte regio’s en aan grote
wegen is lawaai een groot probleem,
maar helaas niet het enige. Mooie
huizen worden steeds vaker bezocht
door ongewenste gasten, die bij
voorkeur via het raam binnenkomen.
De misdaadstatistieken spreken boekdelen. Een inbraak zet je hele leven
op zijn kop.

Er moet echter altijd op worden gelet
dat de ramen ook voldoen aan de
geldende voorschriften voor warmteisolatie.

Hoe kunt u dergelijke onderverdeelde
ramen met hoogwaardige warmteisolatie maken?
Met Stolker Neutral S kunt u natuurlijk
de echte ramen met roeden maken.
Het is echter voordeliger om te kiezen
voor isolatieglas met kruisroeden.
Hierbij worden de roeden in de spouw
van het dubbelglas aangebracht.
Als u de voorkeur geeft aan het optische effect van echte roeden, kunt u
kiezen voor de zogenaamde „Wiener
Sprosse“.
Naast afstandhouders tussen de
beglazing beschikken de ramen hierbij
over een roedenprofiel dat op het
raam is geplaatst.

Alle roeden zijn leverbaar in een
grote verscheidenheid aan kleuren en
formaten. Of u nu kiest voor geïntegreerde roeden of opzetprofielen, met
Stolker Neutral S/Stolker Neutralite S
voldoen uw ramen altijd aan de hoogste isolatienormen zonder afbreuk te
doen aan de vormgeving.

Standaardbeglazing biedt geen
soelaas tegen inbraak en letselwering
en zorgt evenmin voor de gewenste
warmte-isolatie.
Het multifunctionele glas Stolker
Neutral Safe/Tempered biedt viervoudige bescherming: een uitstekende
warmte-isolatie met een Ug-waarde
van 1,1 W/m2K (volgens EN), doeltreffende bescherming tegen inbraak

(beveiligingsklasse A3, respectievelijk
P4A) en goede bescherming tegen
letsel, goede geluidsisolatie met een
isolatiewaarde Rw van maximaal 38
dB.
Met deze viervoudige bescherming
brengt Stolker Neutral S Safe en Neutral S Tempered rust en veiligheid in
veeleisende omgevingen.

Warmte-isolatiewaarde: tot 1,1 W/m2K (volgens EN)
Inbraakbescherming: door veiligheidsglas klasse A3
Letselbescherming
(DIN 52290) resp. P4A (EN 356)
Geluidsisolatiewaarde: Rw tot 38 dB

"Wiener Sprosse" zijn tevens leverbaar
voor spouw 6 mm en 9 mm

warmtereflecterende
coating
warmtereflecterende
coating

geïntegreerde
kruisroeden
tussen
beglazing

Doorsnede van isolatieglas met kruisroeden en Stolker
Neutral S-beglazing.

12
12

roedenprofiel
warmtereflecterende
coating

Doorsnede van isolatieglas met „Wiener
Sprosse“ en Stolker Neutral S-beglazing.

veiligheidsglas
aan de
buitenzijde
argon
gasvulling
Opbouw van Stolker Neutral Safe multifunctioneel
glas
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STOLKER MONUGLAS®

Oorsprong verbinden met de toekomst
De behoefte aan warmte, comfort en energiebesparing is groot bij de restauratie of verbouwing van een
monumentaal pand. Het vervangen van de ramen zorgt meestal voor een flinke verbetering van het
comfort en de leefbaarheid. En bovendien een kostenbesparing.

De keuze voor het type glas is afhankelijk van de warmte isolatie, vanwege het terugdringen van de CO2
uitstoot, en het waarborgen van het karakteristieke gevelaanzicht van weleer. Stolker Glas ontwikkelde
speciaal hiervoor het Stolker Monuglas®.

Een monument
verbouwen of renoveren

vraagt om liefde

Allerdunste
isolatieglas

Moderne
prestaties

Veiligheidsglas
in 2 soorten

Stolker Monuglas® is

Stolker Monuglas® laat zich

Wilt u veiligheidsglas

isolerend dubbelglas. Door de

de hoogrendementscoating

Stolker MonuSafe, gelaagd

verkrijgbaar vanaf 7mm dun

uitstekend combineren met

geringe dikte, is het product

Neutral S, die zorgt voor een

in nagenoeg elke situatie

hogere isolatiewaarde. Zo is

toepasbaar. Stolker Monuglas®

uw monumentale beglazing

wordt uitgevoerd in getrokken

leverbaar met moderne

glas, waardoor de zachte

prestaties. Volgens EN673

onregelmatige welving die zo

kan met Stolker Monuglas®

karakteristiek is voor gevels

U-waarden behaald worden van

van historische gebouwen en

3.1 W/m²K luchtgevuld, tot een

monumenten, behouden blijft.

U-waarde van 1,6 W/m²K gevuld

toepassen? Kies dan voor
glas van 8 mm, of Stolker

MonuTempered, een geharde
4mm dunne ruit. Beide

samenstellingen zijn voorzien
van een warmtereflecterende
coating en hebben de zachte

onregelmatige welving van oud
getrokken glas.

met Xenon. Mét behoud van
neutraal doorzicht.

Verbouwen of renoveren vraagt om liefde voor
het monument, voor de materialen en voor

Dunste isolatieglas

de gebruiker. Het juiste glas draagt bij aan
de schoonheid, het comfort en de beleving
van het gebouw. Geen wonder dat juist bij
het uitzoeken van glas voor monumenten, de
zoektocht naar het beste glas in z’n soort zo
belangrijk is. Met Stolker Monuglas® kiest u
voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid.

Energiebesparend
Comfortverhogend

SAMENSTELLING

GASVULLING

U-WAARDE

LTA/ZTA

Meer weten?

Stolker MonuSafe

N.V.T.

3.7

74/71

Heeft u een specifieke vraag voor

Stolker MonuTempered

N.V.T.

3.7

74/71

een project of pand?

Stolker Monuglas®

Lucht (geen)

3.1

81/64

adviseur monumentale beglazing.

Stolker Monuglas®

Argon

2.6

81/64

Stolker Monuglas®

Krypton

2.0

81/64

Neem contact op met Bart Vroegh,

Bel 030 2855400 of mail naar
monuglas@stolkerglas.nl.

www.monuglas.nl
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BEDIENINGSMOGELIJKHEDEN

IBS-*CB
Knopbediening
rechts of links
(alleen kantelen)

IBS-*CS
Staafbediening
rechts of links
(alleen kantelen)

IBS-*C
Koordbediening
rechts of links

IBS-20SU
Magneetbediening
op de ruit

IBL*VMC
Elektrische bediening
met Smart Control

IBL-22VMG
Elektrische bediening
d.m.v. interne motor
membraan button

IBS-*B
Knopbediening
onder (alleen kantelen)

IBS-*P
Knopbediening
links of rechts op de
glaslat alleen kantelen

InBlindz® is raambekleding zoals jaloezieën,
plissés of duplissés tussen isolatieglas.
InBlindz® heeft alleen maar voordelen:
het is zeer hygiënisch, duurzaam, energiebesparend en geeft u de mogelijkheid om
het binnenklimaat naar wens te reguleren.
Daarom wordt het veel toegepast in
badkamers, keukens, dakkapellen en serres.
Het is ook een perfecte zonwering voor
uw kantoor (aan huis).

IBS-*CME
Elektrische bediening
d.m.v. externe motor

TYPEN INBLINDZ®

MET INBLINDZ® KOOPT U KWALITEIT

U kunt naar smaak kiezen voor plissés, jaloezieën of

InBlindz® heeft een kwalitatief uitstekende reputatie en garan-

duplissés tussen glas. U hebt ruime keuzemogelijkhe-

deert een betrouwbaar en toekomstbestendig product.

den in kleur en materiaal en kunt uw ruimte zo volledig

De zonwering kan niet beschadigen tussen het glas en is daar-

naar smaak aankleden. Alle types zijn voorzien van een

om veel duurzamer dan raambekleding achter het raam. De

praktische, eenvoudige hand- of elektrische bediening

bediening is uiterst gebruiksvriendelijk en is intensief getest.

waarmee u de zonwering kantelt en optrekt.

Kortom, InBlindz® is niet alleen prettig in gebruik, maar waarborgt ook een lange levensduur en een goede investering.

IBS*M / IBL*VMC
Elektrische bediening
d.m.v. interne motor

IBS-*W
Elektrische bediening d.m.v. interne motor
met batterijbediening

VAN BADKAMER TOT KANTOOR

VOORDELEN

InBlindz® is sfeervol en praktisch voor elke ruimte

• Licht en warmte regulerend

en is uitermate geschikt voor uw:

• Energiebesparend

• badkamer

• Biedt privacy

• keuken

• Uitstekende zonwering en maakt overige

• dakkapel

IBS-20SUV
Magneetbediening
optrekken en
kantelen magneet
aan 1 zijde

zonwering overbodig

• serre of uitbouw

• Zeer hygiënisch; stof en onderhoudsvrij

• kantoor

• Comfort verhogend

• woonkamer

• Duurzaam, lange levensduur

• slaapkamer

• Ruimtebesparend

U kunt InBlindz® plaatsen in vaste en draai-kiep ramen,

KLEURRIJK

en in deuren, zoals schuif-, serre- en tussendeuren.
InBlindz is goed te combineren met allerlei soorten
®

beglazingen: hoog rendementsglas (HR++), zonwerend

InBlindz® kunt u bestellen in allerlei kleuren en

glas, veiligheidsglas, brandwerend glas, geluidsreduce-

materialen. Het pallet is breed, van chique wittinten

rend glas, enzovoort. Voor mensen met stofallergieën

tot metallic-kleuren en pasteltinten. U kunt naar

is InBlindz een aangename oplossing.

smaak combineren. Ga hiervoor naar de dealer.

®

JALOEZIEËN TUSSEN GLAS
16

PLISSÉS TUSSEN GLAS

DUPLISSÉS TUSSEN GLAS

www.inblindz.nl
inblindz@stolkerglas.nl
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Glas voor meer levenskwaliteit

In de moderne architectuur is
glas één van de belangrijkste
bouwmaterialen. Met transparante
gevels worden lichte woon- en
werkruimtes gemaakt, waarin
iedereen zich prettig voelt. Het
gebruik van glas zorgt bovendien
voor een zuinige omgang met
energiebronnen.
Moderne isolatiebeglazing biedt
een uitstekende warmte-isolatie en
voor elke situatie bestaan er speciaal
aangepast glassoorten.
Interpane is een toonaangevende
producent van hoogwaardige
functionele beglazing. Alle
producten van Stolker Glas en
Interpane voldoen aan de strengste
kwaliteitscriteria dit is een van de
redenen waarom architecten voor
Stolker Glas en Interpane kiezen.
Stolker Glas is u graag van dienst
met de bestekteksten welke u op
aanvraag worden toegezonden.
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Stolker Glas Harmelen B.V.
Wijde Wade 2
3439 NP Nieuwegein
T. 030-2855400
F. 030-2672902
E. nieuwegein@stolkerglas.nl
W. www.stolkerglas.nl

