GLAS &
ROEDEN

HELDER IN ISOLATIE
& de sfeermaker
bij uitstek

Laten wij ons even
kort voorstellen
Bij nieuwbouw, bestaande bouw of renovatie
neemt Pascal ramen en deuren BV al uw
zorg uit handen. Als totaalleverancier van
gevelelementen kunt u voor een compleet
pakket bij ons terecht.

Wij bieden u kozijnen, ramen, deuren, glas, ventilatieroosters,
rolluiken, insectenwering, screens en nog veel meer!
Elk huis is uniek, wij begrijpen dit. Daarom bieden wij
maatwerk. Producten die aangepast worden op uw wensen.
Door samen de verschillende opties te bespreken komen we
tot een deskundig op maat gemaakt advies. Wij bieden u niet
alleen kozijnen, wij bieden wooncomfort!
Ook verzorgen wij de montage voor u. Als u liever zelf wilt
monteren is dit ook geen probleem. Wij verstrekken u de
montagebegeleiding en instructies.
Niet alleen in onze producten vindt u kwaliteit. Deze komt u
in onze totale bedrijfsuitvoering tegen. Afspraken nakomen,
betrouwbaarheid, korte communicatielijnen, accuraat
handelen en alle andere zaken krijgen onze volledige
aandacht.

Wat kunt u van ons verwachten:
•

Persoonlijke zorg

•

Hoogwaardige kwaliteit

•

Deskundigheid

•

Betrouwbaarheid

•

Accuraat handelen

•

Correcte voor- en nazorg

•

Korte communicatielijnen

•

Alles-in-één pakket

U bent van harte welkom in onze showroom van ruim 500
m² in Deurne. Hier kunt u onze producten zien, voelen en
bedienen. Onze adviseurs staan graag voor u klaar, uiteraard
met een kopje verse koffie of thee.

GLAS, Helder in isolatie
Tegenwoordig moet iedereen rekening houden
met de strenge eisen van glas op gebied van
functionaliteit, veiligheid, energie en milieu.
Door het vastleggen van de productcriteria,
de te gebruiken grondstoffen en de verwerking
hiervan staat ons glas garant voor deze hoge
eisen.

Naast de door overheid opgelegde isolatiewaarde, wordt
ons glas geleverd onder KOMO. Daarnaast laten wij ons glas
controleren aan de hand van het RAL-keurmerk. Dit keurmerk
waarborgt dat er tijdens de productie gekozen is voor
hoogwaardige materialen en er gedurende het hele proces
kwaliteitscontroles plaatsvinden. Een belangrijk gegeven voor
u om er zeker van te zijn dat u te maken heeft met een bedrijf
dat volgens de meest recent geldende voorschriften in de markt
treedt.

Standaard HR++ glas
Hoge isolatie is onze standaard
Bij de ontwikkeling van isolatieglas is het de kunst om zo
weinig mogelijk warmte verloren te laten gaan. Dat kan door
enerzijds de warmtegeleiding en de warmtestraling van het
glas te verminderen en anderzijds een zo isolerend mogelijke
verbinding te maken.

Naast de eisen voor het toe passen van het correcte glas zorgt
de juiste glassoort tevens voor verlaging van uw energiekosten,
veiligheid voor u en uw gezin en het perfecte binnenklimaat.

Veiligheidsglas
Kies voor veilig
Veiligheidsglas heeft de eigenschap om bij een botsing of iets
dergelijks heel te blijven. Losse glasstukken blijven aan de folie
kleven. Hierdoor kan het aantal ongelukken met snijwonden
drastisch teruggedrongen worden. Door het uiterst geringe
kleurverschil met ons “standaard” isolatieglas is het verschillend
glas in eenzelfde kozijn te combineren.
Bescherming en inbraakvertraging zijn de belangrijkste
kenmerken van ons veiligheidsglas. Veiligheidsbeglazing staat
garant voor optimale actieve of passieve veiligheid. Afhankelijk
van de toepassing kan er gekozen worden tussen gelaagd
glas, gehard glas en draadglas. Gelaagd veiligheidsglas kan
zeer goed worden gecombineerd met isolatieglas, zonwerend
en geluidswerend glas. Toepassing van kleurfolies zijn ook
mogelijk.
Daarnaast is er ook nog doorvalveilig glas. Dit glas wordt vaker
toegepast bij kozijnen op een verdieping waar achter het glas
geen balustrade meer zit.

Zonwerend glas
Minder warmte met hetzelfde licht
Vooral in serres of bij grote glasoppervlaktes kunt u in de
zomer het gevoel hebben dat u zich in een broeikast bevindt.
Zonwerend glas biedt de oplossing. Samen met u wordt
gekeken in welke mate u de warmte binnen wil laten met
een minimaal aan lichtdoorlaat verlies. Uiteraard zonder in te
leveren op hoogwaardige isolatie.

Brandwerend glas

Figuurglas

Helder in zijn bescherming

Uw creatie met onze isolatie

Het aanbrengen van brandveilig of brandwerend glas levert
een belangrijke bijdrage aan het brandveilig maken van uw
woning of bedrijf. Ons brandwerend glas is een volledig heldere
beglazing die totale bescherming biedt door stabiliteit en
thermische isolatie betrokken op temperatuur en straling van
30, 60, 90 tot zelfs 120 minuten. Speciale tussenlagen die tijdens
een brand reageren en een ondoorzichtig, isolerend en stabiel
schild, bieden u veiligheid.

Wij leveren diverse soorten figuurglas.
Gezeefdrukt, beloopbaar, constructief, gebogen, getordeerd,
gekleurd, gelakt, geprint en LED-verlicht glas. Het is allemaal
mogelijk.

Uiteraard is ons brandwerend glas in combinatie met andere
glassoorten uit te voeren. U kunt hierbij denken aan brand-/
zonwerend of brandwerend met een matte folie.

Geluidswerend glas
Krijg de rust weer in uw huis
Geluidshinder kent vele oorzaken. Lawaai door auto’s, trein- en
vliegverkeer zijn slechts enkele voorbeelden. In plaats van het
afnemen van deze overlast neemt het juist toe. Dit kan de rust
in uw huis danig verstoren. Door het gebruik van geluidswerend
glas kan het lawaai van buitenaf worden beperkt. U krijgt
de rust weer terug in huis. Ons geluidswerend glas kan aan
uw wensen worden aangepast. Dit vanzelfsprekend met een
optimale warmte-isolatie.

Chincilla, satinato, niagara, waterdrup, kathedraal, gebutst,
confetti, voor iedere situatie bieden wij de oplossing.

ROEDEN, de sfeermaker
bij uitstek
Roeden zijn sfeermakers bij uitstek, denk maar aan de
prachtige monumenten die Nederland rijk is. Roeden zijn
ideaal om het karakter van uw huis te behouden, dit met
moderne producteigenschappen. Maar ook bij de hedendaagse
woningbouw kan de roeden een belangrijke vergroting van het
woongenot met zich meebrengen.

Glas in lood

De verdeling is geheel af te stemmen op
uw stijl. Wij hebben standaard 3 roeden
mogelijkheden.

Kunst en creativiteit in glas

Ingewerkte roeden

De naam glas-in-lood spreekt
eigenlijk al voor zichzelf. Het zijn losse
stukken glas die op willekeurige vorm
door lood of koper profielen aan
elkaar worden verbonden.
Bij het uitzoeken van glas-in-lood
kunt u uit vele glaskleuren en
-soorten uw keuze maken. Ook is het
mogelijk het glas te brandschilderen,
wat wil zeggen dat een tekening op
het glas gemaakt wordt met speciale
verf die later op hoge temperaturen
worden ingebrand.
Al ons glas-in-lood is in te bouwen
in isolatieglas.

Ingewerkte roeden komen voornamelijk
voor bij houten ramen en deuren, maar
is ook zeker toepasbaar in kunststof
of aluminium. Hierbij wordt de roede
uitgevoerd als echte tussenstijl. Bij deze
toepassing krijgt u dus voor elk vak een
aparte glasplaat, die elk afzonderlijk is
vastgezet met glaslatten.

Opgelijmde roeden
De roeden worden na het plaatsen van het
glas op de glasplaat gelijmd en indien nodig
afgekit. Bij kunststof zit de rubber al op de
roede bevestigd. Hierdoor ontstaat een
aanzicht dat vergelijkbaar is met ingewerkte
roeden maar met een doorlopende
glasplaat.
Om het nog meer op ingewerkte roeden te
laten lijken kunnen wij een extra aluminium
roeden in de spouw plaatsen. Hierdoor
heeft u 100% het idee dat het glas in aparte
glasvlakken verdeeld is, dit terwijl het
evengoed een doorlopende glasplaat is.
Hierdoor is het glas minder kwetsbaar voor
inbraak.

Roeden in de glasspouw
De roeden worden gemaakt van aluminium
profielen en kunnen in elke gewenste kleur,
vorm of verdeling tussen de twee glasplaten
gemonteerd worden. De roeden zit dus
tussen het glas. De glasplaat blijft uit één
stuk en er wordt niets opgeplakt. Er is keuze
uit diverse kleuren en breedtes.

Modelwijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Pascal ramen en deuren BV
Vuurijzer 9
5753 SV Deurne
T 0493 31 77 81
F 0493 35 18 71
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I www.pascalramenendeuren.nl

