
Speciaal in glas

Monumentenglas



Van Veen Glasspecials

A.L. Van Veen Glasspecials B.V. is een dynamische glasgroothandel met 

meer dan 25 jaar ervaring. Dat staat garant voor kundigheid en kwaliteit. 

Aannemers-, renovatie-, en schildersbedrijven, architectenbureaus, monu-

mentenzorg en gemeente-instellingen maken gebruik van de expertise en 

know how, laten zich adviseren over diverse soorten glas en de toepassingen en  

geven het vakkundig plaatsen van beglazing uit handen. De ervaren  

glaszetters van Van Veen Glasspecials zijn thuis in renovatie, woningbouw en  

utiliteitsbouw. Voor informatie, het maken van afspraken en het beantwoor-

den van uw  vragen staan gemotiveerde medewerkers u met plezier te woord.  

Ook als particulier bent u van harte welkom.



Van Veen Iso Monumentenglas
authenticiteit in beeld, comfort binnenshuis! 

Hoogwaardig isolatieglas met een authentieke uitstraling: 3 mm. planibel Top N glas gecombineerd 

met 3 mm. monumentenglas met een afstandhouder van 4 mm.

 

De monumentenruit wordt aan de buitenzijde geplaatst. Zo behoudt het pand de gewenste  

klassieke uitstraling. De binnenruit, voorzien van HR coating, zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft 

en biedt daarmee hedendaags comfort. De combinatie levert een U-waarde van 2.6*, waarmee Van 

Veen Iso Monumentenglas comfort en uitstraling verenigt. 

* Uitgevoerd met een krypton vulling is een U-waarde van 1.9 te behalen!

Monumentenglas

Van Veen Monumentenglas  

Van Veen Monumentenglas is dé oplossing voor oude ramen, 

nauwelijks te onderscheiden van het oorspronkelijke glas.  

De authenticiteit en uitstraling van oude of  monumentale  

panden blijft behouden met dit restauratieglas, terwijl het  

product de voordelen biedt van modern glas in termen van  

isolatie, veiligheid en behaaglijkheid.

Van Veen Monumenten Gelaagd  
authenticiteit gaat samen met veiligheid!

Als veiligheid en bescherming tegen persoonlijk letsel bepalende factoren zijn, valt de keuze op  

Van Veen Monumenten Gelaagd. De binnenruit van dit product is 4 mm. planibel ‘G’, 0.76 pvb folie. 

De buitenruit is 3 mm. blank monumentenglas. Van Veen Monumenten Gelaagd is letselwerend 

volgens classificatie 1B1. Door de getrokken structuur van het buitenblad oogt het glas authentiek. 

Dit glas heeft een U-waarde van  3,6.

 



Helderheid bij Van Veen Monumentenglas

*  veelal passend in bestaande sponningen 

*  HR-coating aan de binnenzijde, dus besparen op energie 

*  optioneel met krypton 

*  geluidswerend 

*  in gelaagde uitvoering letselwerend 

A.L. Van Veen Glasspecials B.V. 

Trasmolenlaan 10

3447 GZ Woerden

Tel.: 0348 - 43 77 77

 info@vanveenglas.nl

www.vanveenglas.nl
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