Scheuten® multifunctional insulating glass

Isolide®

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.

Isolide® Concept
Scheuten Glas levert met Isolide® een thermisch isolatieglas met ongekend veel eigenschappen en toepassingsgebieden. Alle glasproducten onder deze naam worden vervaardigd volgens een gecontroleerd
systeem: moderne productie, betrokken vakmensen en Europese normen en kwaliteiten. U kunt deze
beglazing zeer ﬂexibel toepassen, van een eenvoudig raam tot een volledig glazen gevel of dak. Isolide® is
een kwaliteitsproduct in het uitgebreide Scheuten assortiment. Hierbinnen zijn vele variaties en combinaties
mogelijk.
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De kwaliteiten van Isolide®:
• uitstekende isolatiewaarde en daardoor optimaal comfort
• energiebesparing en rendement door uitgebreid kwaliteitsprogramma
• leverbaar in zeer veel speciale uitvoeringen en voor diverse toepassingen
Ontdek de voordelen van Isolide® voor uw projecten...
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eigenschappen (lage U-waarde) zonder afbreuk te doen aan de transparantie van de beglazing. Isolide® HR++ glas gaat zuinig om met energie
en het milieu en geeft extra comfort voor bewoners en gebruikers.
Zonbeheersing
Isolide® Sun, Isolide® Brilliant
Zonbeheersend glas voorkomt bij grote glazen gevels overmatige
opwarming en beperkt dus de kosten van koeling en luchtbehandeling. Isolide® Sun wordt in een breed scala aan kleuren geleverd.
Dit omvangrijke aanbod geeft elk architectonisch ontwerp functionaliteit en uitstraling. Isolide® Brilliant beschikt over een neutrale coating
waardoor de ideale combinatie ontstaat van hoge daglichttoetreding,
zonwering en warmte-isolatie. Het product geeft nagenoeg onbegrensde mogelijkheden om transparante gevels te ontwerpen zonder
concessies te doen aan klimaatbeheersing van het binnenmilieu.
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Brandwering

Isolide® brandwerend isolatieglas.
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van isolatieglas is het product geschikt voor tal van toepassingen in
de buitengevel. Het unieke karakter van Pyrosafe, uiterste brandveiligheid met dunne glasproducten en grote afmetingen, geeft u
ruimere ontwerpmogelijkheden.
Geluidsisolatie
Isolide® Phon
Isolide® Phon is het product dat warmte en geluid isoleert. Door de
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toegepast met andere glassoorten, waardoor geluidsbeheersing wordt
gecombineerd met eigenschappen als design en zonbeheersing.
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Veiligheid en beveiliging
Isolide® Safe, Isolide® Dur
Isolide® Safe en Isolide® Dur bieden isolatie en bescherming. Veiligheid
betekent voorkomen van verwonding bij glasbreuk en/of bescherming
tegen doorvallen. Glas in overkappingen en niet-verticaal geplaatste
gevels valt onder strenge veiligheidseisen. Beveiliging houdt
actieve bescherming in tegen inbraak, uitbraak, kogels en explosies.
Isolide® Safe is een gelaagd veiligheids- en/of beveiligingsglas.
Wanneer het glas wordt beschadigd blijven de fragmenten aan een
elastische pvb-folie vastzitten. Isolide® Dur is een isolatieglas van
gehard veiligheidsglas dat bij breuk verkruimelt. Het staat daarmee
garant voor uw veiligheid.
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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, Scheuten Glas
is een professionele partner waar u op kunt bouwen.
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Raadpleeg de Isolide® ID-cards in deze brochure voor een compleet overzicht van de productprestaties.
www.scheuten.com biedt uitvoerige informatie over Isolide® 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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