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Isolatieglas is levenskwaliteit

Laat licht in uw leven! Met royale raamopper-
vlakken en transparante gevels creëert u lichte 
vertrekken om in te leven en te werken. Veel-
zijdige en functionele beglazingen waarborgen 
individuele en publieke belevingswerelden.

Maar glas is nog veel meer: innovatieve glas-
oplossingen dragen in beslissende mate bij 
aan een verantwoorde omgang met grondstof-
fen. Onze oplossingen ontzien uw portemon-
nee omdat u stijgende energieprijzen het hoofd 
biedt met energiebesparingen. Tevens zijn zij 
milieuvriendelijk omdat u de CO2-uitstoot re-
duceert tot een minimum.

Daarnaast waarborgt u met het hoogwaardige 
isolatieglas een optimaal binnenklimaat voor u 
en uw gezin. Op hete zomerdagen zorgt het 
glas dankzij de geïntegreerde zonwering voor 
een aangenaam koel binnenklimaat, waardoor 
u geen airco-installaties meer nodig hebt. Op 
koude winterdagen zorgt de energie-efficiënte 
warmte-isolatie voor aangename warmte en 
vermindering van uw verwarmingskosten.

A L L E S  H E L D E R
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…nog veel meer!

En dat is nog lang niet alles. In onze directe 
leefomgeving ontstaat steeds meer lawaai en 
lawaai veroorzaakt stress. Met het juiste isola-
tieglas beschermt u uzelf en uw gezin effectief 
tegen geluidsoverlast. Het lawaai blijft buiten 
terwijl u binnenshuis rustig en ontspannen kunt 
leven en werken. 

Voor een veilig en geborgen gevoel zorgt ons 
veiligheidsisolatieglas. Het biedt u bescher-
ming tegen ‘ongenode gasten’ en beschermt 
wat u lief is.

U ziet, isolatieglas heeft talrijke facetten. Laat u 
door ons de talloze mogelijkheden demonstre-
ren om uw levensruimte met hoogwaardig glas 
nog levenswaardiger te maken. Onze glasop-
lossingen zijn even veelzijdig en flexibel als uw 
ideeën.

Foto: JOSKO
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Met het juiste glas energie / geld besparen 

Met UNIGLAS® I TOP blijft de warmte binnen 
en de kou buiten. Zo simpel is het gewoon! 
Verspil geen kostbare energie en verminder uw 
stook- en energiekosten duurzaam en efficiënt.

UNIGLAS® I TOP is een speciaal ontwikkeld 
warmte –isolerendglas dat langgolvige -warmte-
straling van de verwarming reflecteert en zo in 
het vertrek houdt. Het zichtbare licht van de 
zonnestraling kan daarentegen nagenoeg on-
gehinderd binnendringen en draagt zo bij aan 
de verwarming van het vertrek en dus ook in 
aanzienlijke mate bij aan uw wooncomfort.

1. Reflectie van de warmtestralen
2. Totale energiedoorlaat
3. Floatglas
4. Coating van edelmetaal
5. Afstandhouders gevuld met edelgas
6. Afstandhouders met droogmiddel
7. Tweevoudige randafdichting

 Uitstekende 
 isolatiewaarden  
 (Ug-waarden)

 Zeer hoge totale 
 warmtedoorlatendheid 
 (g-waarde)

 Hoge lichttransmissie ( v) 

 Optionele uitvoering 
 met geïsoleerde  
 afstandhouder  
 (‘warm-edge’) (PSI-waarde)

 Hoge kleurneutraliteit 
 (Ra-waarde)

Meer informatie vindt u in ons 
UNIGLAS®-productoverzicht

Hoog Rendement Beglazing
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Daarvoor zorgt de innovatieve coatingtechno- 
logie waarbij de hermetisch afgesloten 
glastussenruimten van de 2- en 3-voudige be-
glazingen met edelgas gevuld zijn. De warm-
tetechnisch verbeterde randverbinding door 
middel van een geïsoleerde afstandhouder, de 
zogenaamde ‘warm-edge’, vermindert boven-
dien warmteverlies in de overgang van het glas 
naar het kozijn.

Ook op het gebied van design laat UNIGLAS® 
I TOP niets te wensen over. Zo hebt u bijvoor-
beeld dankzij de optimale warmte-isolatie van 
het glas veel vrijheden bij het gebruik van glas-
oppervlakken binnen het kader van de van 
toepassing zijnde voorschriften voor gebouw- 
isolatie. UNIGLAS® I TOP isoleert raamopper-
vlakken namelijk even effectief als de omlig-
gende spouwmuur en verhoogt op deze wijze 
de energie-efficiëntie van het huis. U hoeft niet 
af te zien van royale glasoppervlakken - ook 
ramen met roedeverdeling en zeefdruk zijn 
mogelijk.

Laat uw fantasie de vrije loop - UNIGLAS® I 
TOP bekommert zich om de isolatie. 

 Hoog wooncomfort 
 dankzij aangenaam  
 binnenklimaat

 Energiebesparing

 CO2-vermindering

 Vermindering van 
 verwarmingskosten - zelfs  
 bij grote glasoppervlakken

 Hoge lichtdoorlatendheid

 Hoge energie-efficiëntie 
 van gebouwen

Foto: UNIGLAS
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Met het juiste glas voor rust zorgen

UNIGLAS® I PHON verandert uw huis in een rust-
zone. In een voortdurend geluidsintensievere om-
geving wordt een optimale geluidsisolatie steeds 
belangrijker. Met UNIGLAS® I PHON bouwt u uw 
eigen geluidswal en sluit u het geluid consequent 
buiten. Trek u terug in uw eigen oase van rust en 
tank geheel ontspannen kracht bij voor uw alle-
daagse bezigheden.

Al naargelang de geluidsbron evenals de ligging 
en het gebruik van uw vertrekken stemmen wij 
uw persoonlijke geluidsisolatieconcept individueel 
af op u en uw gezin. Uw UNIGLAS®-partner helpt 
u graag bij de keuze van de juiste uitvoering, zo-
dat u zonder stress van geluidsoverlast kunt leven 
en werken.

De werking van UNIGLAS® I PHON is verbazing-
wekkend simpel: de asymmetrische glasopbouw 
en de toepassing van speciaal gelaagd glas 
dempt de geluidsgolven en zorgt zo voor een ef-
fectieve vermindering van de geluidsoverlast. Ge-
niet van uw welverdiende vrije tijd en van onge-
stoorde gesprekken achter UNIGLAS® I PHON.

 Uitstekend geluiddempen-
de eigenschappen  
met topwaarden

 (Rw-waarde)

 Verschillende glasdikten

 Asymmetrische opbouw

 Gelaagd veiligheidglas met 
speciale geluidsisolerende 
folie

 Productkeuze al naarge-
lang de geluidsoverlast = 
optimale toepassing in de 
buurt van openbare wegen, 
spoorwegen, vliegvelden

Meer informatie vindt u in ons  
UNIGLAS®- productoverzicht

1. Gelaagd glas met NC-folie
2. Floatglas
3. Afstandhouder gevuld met edelgas
4. Coating van edelmetaal
5. Afstandhouder met droogmiddel
6. Tweevoudige randafdichting

G e l u i d s w e re n d e  B e g l a z i n g
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Foto: UNIGLAS

 Individueel afgestemde 
geluidsisolatie

 Aanzienlijk meer licht en 
transparantie bij duidelijk 
verminderde geluidsover-
last

 Volwaardige geluids- en 
warmte-isolatie = dubbele 
effectiviteit

 Warmte- en lichttechnische 
eigenschappen zoals bij 
UNIGLAS® I TOP

Soort geluid
Geluidssterkte 
(dB)

Opvatting

 0   Geluidsdrempel

Ritselend papier  0 -  10 Bijna niet hoorbaar

Tikkende klok  10 -  20 Nauwelijks hoorbaar

Fijne regen  20  -  30 Zeer zacht

Televisie-uitzending  30 -  40 Zacht

Normaal gesprek  40 - 50 Niet echt hard

Kantoorlawaai  50 -  60 Matig hard

Wegverkeer  60 -  70 Hard

Harde muziek  70 -  80 Zeer hard

Lawaaiige fabriekshal  80  -  90 Zeer hard

Persluchthamer  90  -  100 Zeer hard tot ondraaglijk 

Rockconcert  100 -  110 Ondraaglijk

Straaljager (50 m afstand)  110 -  120 Ondraaglijk

 120  -  130 Pijndrempel

Hoe hard is ‘hard’?

Het fenomeen ‘geluidsoverlast’ kan het best 
worden verduidelijkt aan de hand van voor- 
beelden en vergelijkingen. De tabel geeft en-
kele karakteristieke geluidssoorten aan, samen 
met hun geluidssterkten en de daarmee ver-
bonden opvatting.
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Z o n w e r e n d e  B e g l a z i n g

Met het juiste glas voor een aangenaam 
binnenklimaat zorgen 

Door het gebruik van UNIGLAS® I SUN zorgt 
u ’s winters en zomers voor uw eigen comfor- 
tabele binnenklimaat. Zelfs bij ramen op het zui- 
den en een dienovereenkomstig sterke zonne-
straling zorgt UNIGLAS® I SUN altijd voor een 
aangename temperatuur in uw vetrekken. De 
innovatieve zonwerende isolatieglas-combina-
tie is zodanig opgebouwd dat u het hele jaar 
door verzekerd bent van een binnenklimaat 
met optimale daglichtverzorging bij een tege-
lijkertijd hoge kleurneutraliteit en een effectieve 
isolatie: ’s winters blijft het binnenshuis aange-
naam warm en in de zomer aangenaam koel. 
En dat alles zonder extra airconditioningskos-
ten! UNIGLAS® heeft voor alle vereisten een 
ruime keuze zonwerende beglazing in haar 
programma.

 Ideaal voor raamoppervlak-
ken bij sterke zonnestraling 

 Overtuigende lichttransmis-
siewaarden ( v)

 Uitstekende g-waarden

 Talloze mogelijkheden bij 
de reflectie - van neutraal 
tot sterk spiegelend

 Ideale selectiviteitswaarden 

 Grote keuze van verschil-
lende zonwerende be-
glazingssoorten

Meer informatie vindt u in ons 
UNIGLAS®-productoverzicht

1. Reflectie van de warmtestralen
2. Lichttransmissie
3. Floatglas
4. Coating van edelmetaal
5. Reflectie
6. Afstandhouder gevuld met edelgas
7. Afstandhouder met droogmiddel
8. Tweevoudige randafdichting
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Omdat het prestatievermogen van zonweren-
de beglazing afhankelijk is van verschillende 
parameters, beschikt UNIGLAS® I SUN over 
een optimale materiaalmix: door middel van 
uiterst selectieve coating technologieën wordt 
het leeuwendeel van de hitteopwekkende 
langgolvige -zonnestraling gereflecteerd terwijl 
de licht genererende kortegolf-zonnestraling 
voor het grootste deel wordt doorgelaten. Zo 
blijft de warmte buiten zonder dat het binnens-
huis donkerder wordt.

UNIGLAS® I SUN voorkomt onaangename 
opwarming van vertrekken en vermindert uw 
koelkosten. Zo waarborgt het systeem ook 
een verbetering van het ‘psychologische’ bin-
nenklimaat. Vertrekken die daghelder en licht-
doorstroomd zijn, dragen bij aan een positieve 
stemming en verhogen zo de motivatie en pro-
ductiviteit in kantoor- en winkelgebouwen. 

 Koele ambiance zonder ex-
tra airconditioningskosten 
in de zomer

 Aangenaam binnenklimaat 
voor meer levenskwaliteit

 Besparing op airconditio-
nings- en verwarmingskost-
en

 Warmte-isolerende 
eigenschappen zoals bij 
UNIGLAS® I TOP 

Foto: UNIGLAS
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Met het juiste glas altijd optimale licht-
inval

De UNIGLAS® I SHADE jaloezie- en foliesys-
temen zijn de intelligente vormen van variabele 
zonwering. De compleet in de tussenruimte 
geïntegreerde folies of jaloezieën zorgen bij 
functie- en design gerichte architectuur voor 
onbeperkte mogelijkheden. U kunt de licht- en 
warmtegraad gericht sturen en zo uw geheel 
eigen woon- werkklimaat creëren met optimale 
lichtvoorwaarden. U controleert de lichtinval en 
kunt het licht heel gericht verdelen. In gesloten 
toestand verlenen de jaloezieën een effectieve 
zonwering en een uitstekende inkijkbescher-
ming die uw privésfeer ook privé houdt. Het 
foliesysteem dat ongevoelig is voor weersom-
standigheden en geen reiniging vereist, maakt 
het bovendien mogelijk dat u altijd zonder ver-
blinding kunt werken bij daglicht.

 Handmatige en elektrische be-
sturing voor een comfortabele 
bediening

 Jaloezieën zijn verstelbaar

 Jaloeziesysteem als jaloe-
zielamellen, stofplissé of als 
folierolgordijn geïntegreerd

 Vermindering van de reflectie 
bij PC-werkplekken

 Verminderde Ug-waarden bij 
gesloten jaloezie en gesloten 
folierolgordijn

 Foliesysteem gebaseerd 
op geïntegreerd rolgordijn. 
Waarden realiseerbaar zoals bij 
externe zonwering

Meer informatie vindt u in ons 
UNIGLAS®-productoverzicht

1. Motor met afdekking ca. 80 mm
2. Floatglas
3. Reflectie
4. Afstandhouder gevuld met edelgas
5. Folie

I so la t i eg las  met  Ja loez ieën

F o l i e s y s t e e m
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Voor de geïntegreerde jaloezieën van 
UNIGLAS® I SHADE kunt u geheel naar uw 
eigen inrichtingsideeën kiezen uit aluminiumla-
mellen, stofplissés en folierolgordijnen. Voor de 
uniforme realisatie van het totale concept voor 
uw gebouw kunt u kiezen uit een hele scala 
van kleuren.

De jaloezieën of folies worden heel comfortabel 
bediend via een elektrisch systeem dat u ge-
heel naar wens handmatig of via een afstands-
bediening kunt regelen. U kunt ook kiezen 
voor de eenvoudigste variant met de volau-
tomatische regeling door middel van proces-
sor- of BUS-besturing. Dan is er ook nog een 
solarvariant voor een netstroom onafhankelijke 
werking die vooral van voordeel is bij een mon-
tage in een later stadium. UNIGLAS® I SHADE, 
waarvoor het CE-zegel eveneens onbeperkt 
geldt, is de ideale oplossing voor uw zonwe-
ringvraagstuk en dat zonder compromissen op 
het gebied van ethiek, functionaliteit en zeer 
onderhoudsvriendelijkheid. 

 Vermindert aanzienlijk de 
verwarmings- en koelkost-
en

 Hoog efficiënte zonwering 
en verblindingsbescher-
ming

 Ongevoelig voor weersin-
vloeden en geen reiniging 
vereist

 Onderhoudsvrijheid en een 
lange levensduur (getest 
tot 200.000 cycli)

 Eenvoudige en comforta-
bele bediening

1. Jaloeziekast
2. Floatglas
3. Reflectie
4. Afstandhouder gevuld met edelgas
5. Lamellen

Foto: UNIGLAS
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Het juiste glas - voor alle zekerheid

UNIGLAS® I SAFE biedt u een grote keuze 
aan geweldbestendige veiligheidsbeglazingen, 
onafhankelijk van de vraag of u een open-
bare of particuliere omgeving wilt beveiligen. 
Met UNIGLAS® I SAFE kiest u in ieder geval 
voor veiligheid. UNIGLAS® I SAFE zorgt voor 
een betrouwbare bescherming van uw familie 
of personeel. UNIGLAS® I SAFE biedt tal van 
nieuwe mogelijkheden omdat daarmee groot-
schalige toepassing van isolatieglas mogelijk is 
in veiligheid behoevende objecten en gebouw-
en zonder daarbij de bescherming van per-
sonen en materiële waarden te verwaarlozen. 
Dankzij de grote diversiteit aan types en com-
binatiemogelijkheden bieden wij telkens weer 
een onafhankelijk en objectspecifiek beveili-
gingsconcept aan.

UNIGLAS® I SAFE - voor alle zekerheid! Voor 
alles wat u lief is.

 Officieel gekeurde veiligheid 
volgens DIN 52290, EN 356,  
EN 1063 en VdS-schadepreven-
tievereisten

 De vier veiligheidsklassen van 
UNIGLAS®: 
P-A = slagwerend;  
P-B = inbraakwerend; 
BR = kogelwerend;  
D = explosiewerend

 Mogelijkheden met gehard / 
gelaagd-combinaties

Meer informatie vindt u in ons 
UNIGLAS®-productoverzicht

1. Inbraakvertragende beglazing
2. Floatglas
3. Coating van edelmetaal
4. Afstandhouder gevuld met edelgas
5. Afstandhouders met droogmiddel
6. Tweevoudige randafdichting

V e i l i g h e i d s g l a s

A I a r m g I a s
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Foto: JOSKO

Onzichtbare veiligheid met  
UNIGLAS® I SAFE Alarmglas

Het is een fundamentele behoefte van de 
mens, zich in zijn eigen huis veilig en geborgen 
te voelen. Met UNIGLAS® I SAFE is dat een-
voudig te realiseren.
UNIGLAS® I SAFE Alarmglas is een speciaal 
ontwikkeld, enkel veiligheidsglas met twee on-
zichtbaar in het randgedeelte aangebrachte 
sensoren. In vergelijking met de producten van 
andere fabrikanten heeft UNIGLAS® I SAFE 
Alarmglas helemaal geen zichtbare alarm-
spinnen en -draden nodig. Bovendien biedt 
UNIGLAS® I SAFE Alarmglas de mogelijkheid 
voor geïntegreerde warmte- en zonwerende 
coating. De intelligente analyse-eenheid tast 
de weerstand van de elektrisch geleidende 
warmte- en zonwerende coating af en gene-
reert bij beschadiging een alarm.
De analyse-eenheid zelf is geïntegreerd in een 
verzonken contactdoos en maakt de parallelle 
aansluiting van meerdere elementen mogelijk. 
Bovendien kan zij op bestaande alarmsys- 
temen worden aangesloten.

 Speciaal gehard glas met 
onzichtbaar aangebrachte 
sensoren

 Geïntegreerde warmte- en 
zonwerende coating

 Analyse-eenheid in ver-
zonken contactdoos voor 
parallelle aansluiting van 
meerdere elementen en 
alarmsystemen

 Geschikt voor alle veilig-
heidseisen in particuliere en 
openbare gebouwen

 Bescherming tegen inbraak, 
kogels, explosies, schade en 
persoonlijk letsel
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DESIGN

Moderne elegantie naar wens

Zeefdruk: maak gebruik van alle afbeeldings-
mogelijkheden en creëer een glaswereld ge-
heel naar uw eigen smaak. Met het keramische 
zeefdrukprocedé kunt u nagenoeg onbeperkt 
afbeeldingen realiseren op bijna elke glassoort. 
Of het nu het zonwerend glas, gehard veilig-
heidsglas of gelaagd veiligheidsglas is: bijna alle 
glassoorten kunnen worden vormgegeven met 
keramische zeefdruk. Ook het kleurenspectrum 
en de motieven kennen nauwelijks grenzen. 
Door de keramische rasterzeefdruk ontstaat zo 
een unieke symbiose van kunst, functionaliteit 
en houdbaarheid in de bouw.

Kruisroeden en Wiener Sprosse: ook met 
roedeverdelingen brengt u kleur in het leven en 
verenigt u alle voordelen van het isolatieglas met 
die van de individuele kleurvormgeving. Roede-
verdelingen maken elk gebouw nog gezelliger 
en vriendelijker. UNIGLAS® onderscheidt ‘Wie-
ner Sprosse’ en Kruisroeden. Bij Kruisroeden 
liggen de roeden tussen het isolatieglas, in de 
afstandhouder. Daardoor is de reiniging extra 
comfortabel. Ook bij ‘Wiener Sprosse’ worden 

 Attractieve en hoogwaar-
dige afbeeldingsmogelijk-
heden

 Bijna onbeperkt kleuren-
spectrum

 Vervulling van alle normen 
en veiligheidsaspecten

 Symbiose van kunst, func-
tionaliteit en houdbaarheid

 UNIGLAS® I DESIGN is te 
realiseren met alle voor-
noemde beglazingen

Meer informatie vindt u in ons 
UNIGLAS®-productoverzicht

1. Floatglas
2. Coating van edelmetaal
3. Vakverdeling
4. Afstandhouder gevuld met edelgas
5. Afstandhouder met droogmiddel
6. Tweevoudige randafdichting

G l a s v o r m g e v i n g
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de ruiten onderverdeeld in vakken door middel 
van afstandhouders in de glastussenruimte. 
Hier echter worden later in het bouwproces nog 
houten of kunststofprofielen op aangebracht. 
Zo geeft u gebouwen een authentieke uitstraling 
zonder daarbij in te boeten aan modern com-
fort. Messing- en loodroeden in tal van kleuren 
completeren het UNIGLAS®-assortiment.

Glasisolatie, maar dan wel goed:
de afstandhouder maakt het verschil!
Bij glas is het al gelukt om het warmteverlies 
tot een minimum te beperken, maar in de over-
gangen van glas naar kozijn en van kozijn naar 
muurwerk ontstaan vaak ‘energielekken’. Dit 
warmteverlies kan echter verminderd worden. 
UNIGLAS® I TS Thermo Spacer (warm-edge-
afstandhouder) is van een speciaal geconstru-
eerd profiel en zorgt voor aanzienlijk hogere 
temperaturen aan de rand van het glas - het 
energielek wordt gedicht. Deze afstandhouder 
zorgt ervoor dat u minder hoeft te verwarmen 
cq. koelen en vermindert zo actief de CO2-
emissie. Op deze manier verandert uw hoog-
waardige isolatieglas in een thermisch isolerend 
product van topklasse.

 Energie besparen - grond-
stoffen ontzien

 Verbetering van het woonkli-
maat

 Vermindering van dauwafzet-
ting

 Verhoging van de oppervlakte-
temperatuur

 Vermindering van warmtever-
lies

 UNIGLAS® adviseert het 
gebruik van de UNIGLAS® 
I TS Thermo Spacer

Foto: UNIGLAS
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b-factor:
de ‚gemiddelde doorlaatfactor b‘ is de beslis-
sende grootheid voor de berekening van de 
koellast. De b-factor wordt ook wel ‚shading 
coëfficiënt‘ genoemd en is volgens VDI 2078 
de verhouding tussen de g-waarde van de be-
treffende beglazing en de g-waarde van een 
dubbel normaal raam en wordt als constante 
met 80 procent toegepast. b ~ g beglazing / 
0,80.

Totale energiedoorlaat g-waarde:
De g-waarde (totale energiedoorlaat) is alleen 
een zinvol te bepalen grootheid bij transpa-
rante bouwmaterialen. Deze waarde geeft aan, 
hoeveel procent van de zonne-energie door 
het glas naar binnen dringt, inclusief de secun-
daire warmtestraling die de beglazing op grond 
van geabsorbeerde zonne-energie naar binnen 
afgeeft.

Lichtreflectie v: 
De lichtreflectiegraad daarentegen geeft aan, 
met welk percentage het zichtbare licht aan 
het glasoppervlak gereflecteerd wordt - we-
derom in het golfbereik van 380 tot 780 nm.

Lichttransmissie v: 
De lichttransmissiegraad is het percentage 
zichtbaar licht (golflengte van 380 tot 780 nm). 
dat door glas dringt - met betrekking tot de 
lichtgevoeligheidsgraad van het menselijke 
oog.

PSI-waarde Y: 
Deze waarde beschrijft de lengtegerelateerde 
warmtedoorgangscoëfficiënt en daarmee de kou-
debrug van een bouwelement. Bij ramen bestaat 
de koudebrug hoofdzakelijk aan de wisselwerking 
tussen raamkozijn, isolatieglas en de afstandhou-
ders daarvan en de pasruimte in de raamkozijnen. 
Dat wil zeggen: de Y-waarde refereert uitsluitend 
aan het bouwelement ‘raam’.

Geluidsisolatiewaarde Rw: 
Voor de geluidstechnische beoordeling van 
beglazingen wordt de geluidsisolatiewaarde 
Rw, volgens DIN 20140 deel 3 berekend door 
metingen en vergelijking met een referentie-
kromme. Ze wordt aangegeven in decibel (dB). 
Op grond van de logaritmische maatstaf be-
werkstelligt een verbetering van de geluidsiso-
latie van 10 dB - een halvering van de geluids-
overlast.

UNIGLAS® –
belangrijke  
begrippen
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Selectiviteit F:
De selectiviteit van zonwerend glas beschrijft 
het prestatievermogen, namelijk de verhou-
ding van lichtdoorlaat tot totale zonne-energie-
doorlaat. Bij 66/36 bereikt 66 procent van het 
daglicht, maar slechts 36 procent van de to-
tale zonne-energie de ruimte. Als u 66 door 36 
deelt, is de uitkomst een selectiviteit van bijna 
2. Dit is een waarde die nauwelijks te overtref-
fen is omdat deze dicht bij de natuurweten-
schappelijke grenzen ligt.

Correctiefactoren C en Ctr:
Om bij de evaluatie rekening te houden met de 
verschillende frequentiespectra van de omge-
ving zijn er de zogenaamde correctiefactoren 
C en Ctr Voor de frequentiebereiken van 3.150 
tot 5.000 Hz omschrijft men de correctiefacto-
ren als C100-5000 und Ctr100-5000.

Warmtedoorgangscoëfficiënt U: 
De U-waarde geeft aan, hoeveel warmte per 
tijdeenheid door een vierkante meter van een 
bouwelement binnendringt bij een tempera-
tuurverschil van 1 K tussen de aangrenzende 
ruimte- en de buitenlucht. Hoe kleiner de U-
waarde, hoe beter de warmte-isolatie. De 
maateenheid is W/m²K. De berekeningsbasis 
van de U-waarde voor de beglazing (Ug) is EN 
673.

Foto: UNIGLAS
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UNIGLAS
®
- De Coöperatie

UNIGLAS® staat voor technische vooruitgang 
en innovatieve oplossingen op het gebied van 
isolatieglas en glasveredeling. Tot deze in 1995 
opgerichte, unieke coöperatie behoren vandaag 
de dag talrijke onafhankelijke en gelijkwaardige 
glasbedrijven uit Duitsland, Oostenrijk, Zwitser-
land en Nederland. Dankzij jarenlange ervaring, 
nauwe samenwerking met glasverwerkers en 
gevelbouwers en een uitgebalanceerd netwerk 
van partners kan UNIGLAS® snel en betrouw-
baar reageren op specifieke producteisen en 
individuele klantwensen.

Bij UNIGLAS® bent u in goede handen. Uw 
voordeel: als competente partner met gefun-
deerde knowhow realiseren wij uw projecten 
samen met u - stipt en efficiënt. Dit geschiedt 
uiteraard met inachtneming van de hoogste 
kwaliteitsstandaards en met de grootst moge-
lijke zekerheid dankzij ons unieke UNIGLAS® 

garantiefonds. 

Op ons vakmanschap kunt u vertrouwen! 

 Uniek Garantiefonds

 CE-certificering

 Breed productassortiment

 UNIGLAS® I SLT Software 
voor objectief en onaf-
hankelijk advies

 Eigen testlaboratorium

 Technische support

A L L E S  H E L D E R
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Samen meer bereiken - UNIGLAS®

In haar verplichting tegenover haar klanten en 
partners heeft UNIGLAS® met de aangesloten 
glasbedijven een garantiefonds en een leve-
rings- en prestatiegarantie ingericht. Zij waar-
borgen altijd een uitvoering van de overeenge-
komen prestaties binnen de gestelde termijn.

Alle UNIGLAS®-producten zijn CE-gecertifi-
ceerd en voldoen aan alle vereisten van de 
bouwproductrichtlijn van de Europese Com-
missie. UNIGLAS® was overigens de eerste 
coöperatie met CE-gecertificeerde producten.

Voor meer informatie en technische richtlijnen 
verwijzen wij naar onze homepage onder www.
uniglas.net, maar u kunt uiteraard ook contact 
opnemen met uw eigen UNIGLAS®-bedrijf.

 Flexibel, punctueel en toon-
aangevend

 Veelzijdige competentie

 Jarenlange marktervaring

 Echte meerwaarde door 
geleefd partnerschap

Foto: UNIGLAS
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UNIGLAS GmbH & Co. KG   Robert-Bosch-Straße 10   D-56410 Montabaur
Telefon: +49 (0) 26 02 / 9 49 29-0   Telefax: +49 (0) 26 02 / 9 49 29-299   

Onze nabijheid –
uw voordeel

www.uniglas.net


