
Het monumentale Citroëngebouw, onderdeel van The Olympic 
Amsterdam, wordt volledig gerenoveerd. Wij brengen in  
opdracht van een gespecialiseerd bouwmetaal bedrijf aan 
de buitenzijde circa 1.900 m2 isolerend, zonwerend en 
monumentaal Da Vinci Glas aan. 

Deze beglazing monteren wij in de gerenoveerde stalen 
gevelkozijnen. Vervolgens wordt er een monumentale “stopverf 
look-a-like” kitvoeg aangebracht om de oude stopverf uitstraling 
terug te krijgen. Ook voorzien wij de oude stalen binnen kozijnen 
van brandwerende, gelaagde en akoestische beglazing.
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Al meer dan 35 jaar garanderen 
wij de juiste glasoplossing in 
techniek en prijs.
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In opdracht van een gerenommeerde aannemer/project-
ontwikkelaar leveren en plaatsen wij  ruim 2.000 m2 HR++ 
buitenbeglazing. In dit grote nieuwbouwcomplex vallen de  
geëmailleerde glaspanelen tussen de kozijnen en het gebogen 
isolatieglas met een buigbare HR++ coating extra op. 

Voor de montage van het gebogen glas maken wij gebruik 
van specifiek “eigen materieel” en kraanvoorzieningen.  
Vakkundige en betrokken projectleiding geeft extra borging 
voor klanttevredenheid, ook bij glastechnisch meer gecompli-
ceerde projecten.    

Nieuwbouw
Tuinhof Blaucapel Utrecht

Wij zijn leverancier, plaatsings- 
bedrijf en kenniscentrum voor 
alle soorten glasprojecten. 

Bedrijfsleider Gerrit van Weij: “Voor 178 bestaande  
appartementen in een naoorlogse wijk in Den Haag leveren  
wijhet HR++ glas aan een landelijk opererende ramen 
fabrikant/gevelbouwer. Als onafhankelijke glasgroothandel met 
veel glasexpertise zijn wij sterk in het leveren van de juiste  
beglazing in product, techniek, prijs en aanlevering.” 

Handel
Appartementen Den Haag

“Snelle en praktische offertes, met soms ook een extra  
plaatsingsadvies, zijn mede maatgevend voor de keuze van 
onze klanten om met ons zaken te doen.”


