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OVER ONS
Saint-Gobain GLASSOLUTIONS Glascom bestaat al sinds 1963. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, ontwikkelen en
turn-key bouwen van glazen vitrinesystemen en het leveren van interieurbeglazing. Dit doen wij onder andere voor bedrijven en
overheidsinstellingen zoals musea, kantoren, winkels, juweliers, wijnhandelaren en particulieren in zowel binnen- als buitenland.

Wij maken alles voor u op maat zoals gewenst. Om een beeld
te geven van de mogelijkheden worden in deze brochure de
meest voorkomende soorten vitrines en configuratiemogelijkheden op een rijtje gezet.
Geen enkele opdracht is voor ons hetzelfde en daarom gaan
wij graag met u in gesprek. Met onze jarenlange ervaring
kunnen wij zowel op technisch als op creatief vlak een
adviserende rol spelen, zodat we samen tot de toepassing
komen die het beste bij uw wensen en situatie past.

WERKPLAATS
Glascom beschikt over een goed uitgeruste werkplaats waar
de projecten voorbereid worden, om ze daarna op locatie af
te leveren. Wanneer de vitrines te groot of te kwetsbaar zijn
om te vervoeren, is verlijmen op locatie noodzakelijk, wat
goed afgestemd wordt met eventuele activiteiten van derden.
Voor de bewerking van het glas beschikken we over een
modern en uitgebreid machinepark waarmee we met zeer
nauwe toleranties kunnen werken.

SHOWROOM
U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze
showroom, maar u kunt ook op locatie of op onze website
(www.glascom.eu) enkele projecten bekijken die we met trots
hebben mogen uitvoeren.

SAINT-GOBAIN
Sinds 1980 maakt Glascom deel uit van de Saint-Gobain
GLASSOLUTIONS Nederland, het transformatie en distributie-
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netwerk van Saint-Gobain Building Glass Nederland.
De Franse internationale Saint-Gobain Groep produceert
en verdeelt materialen en oplossingen die het welzijn en de
toekomst van ons allemaal verbeteren. Deze materialen
komen overal in onze omgeving en ons dagelijks leven voor:
in gebouwen, transportmiddelen, infrastructuren en talrijke
industriële toepassingen. Ze leveren comfort, prestatie en
veiligheid en voldoen tegelijkertijd aan de eisen op het gebied
van duurzaam bouwen, de efficiënte omgang met natuurlijke
hulpbronnen en de klimaatverandering.
Door de internationale garantie van de moedermaatschappij,
het wereldwijde netwerk, een uitgebreide glasvoorraad en een
breed innovatief gamma van producten, waarborgt Glascom
haar positie als solide, kwalitatieve en betrouwbare partner.

OVERZICHT VITRINES
Hieronder vindt u een overzicht van de standaard vitrines. Uiteraard denken we met u mee over uw specifieke wensen.
Alle vitrines, inclusief meubelwerk, worden voor u op maat gemaakt en zijn volledig naar wens te configureren. De vitrines
bestaan uitsluitend uit inerte materialen en UV-verlijmde beglazing.

STOLPVITRINES
Een volledig gesloten glazen kap die vaak op een sokkel of
tafel staat. De objecten zijn bereikbaar door het optillen van
de gehele glazen kap.

TAFELVITRINES
Een metalen tafelframe met daarop een UV-verlijmde
scharnierende glazen kap. Er zijn vele configuratiemogelijkheden.

KASTVITRINES
Voor rondom zicht op het object. Uitstekend om vrij in de
ruimte opgesteld te worden. Geschikt voor de presentatie
van hele kleine tot hele grote objecten.

WANDVITRINES
Ideaal voor het presenteren van objecten op ooghoogte.
In allerlei soorten en maten te leveren.
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WIJNVITRINES
Vrijstaande en inbouw klimaatkasten voor de wijncollectie.
Op maat ontworpen en gebouwd voor onder andere
wijnhuizen, restaurants en particulieren.

SCHILDERIJVITRINES
Een grote uitdaging voor musea is het (be)veilig(d) presenteren
van schilderijen zonder zicht op het object te verliezen.
Onze schilderijvitrines bieden de perfecte oplossing.

Uitgebreide (product)informatie:
www.glascom.eu/vitrines

SPECIALS
Glascom gaat door waar anderen stoppen. Om de unieke
ontwerpwensen en technieken in harmonie tot maatwerk
te voltooien, werken wij graag al in een vroeg stadium
intensief met u samen.
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CONFIGUREER
UW EIGEN VITRINE
Vitrines van Glascom kunnen volledig naar uw wens en
situatie worden geconfigureerd, inclusief het meubelwerk.
Door het toepassen van speciale technieken en producten
kan Glascom in iedere presentatiewens voorzien. Denk
hierbij aan inbraakvertraging, luchtbehandeling, verlichting,
demontabel, UV-wering, etc. Ook kunnen er bijvoorbeeld
(touchscreen) beeldschermen of andere elektronica in
worden verwerkt.
Hieronder vindt u een reeks van standaard mogelijkheden om
uw vitrine optimaal te configureren. Staat uw specifieke wens
er niet tussen? Neemt u dan contact met ons op.

DEUREN
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw vitrine te openen.
De keuze hangt onder andere af van hoe vaak de vitrine
geopend moet worden, het type vitrine, het formaat en het
beschikbare budget. Graag adviseren wij u bij het maken
uw keuze!

VASTE GLASKAP
	De objecten kunnen
worden bereikt door de
vaste glaskap in zijn
geheel op te tillen
Optimaal zicht
	Ideaal voor langdurige
tentoonstellingen
	Alleen toepasbaar op
kleine (tilbare) vitrines

TILRUIT
	De vitrine kan worden
geopend door de tilruit
op te tillen met behulp
van (meegeleverde)
glaszuigers en deze
daarna te kantelen
	Eenvoudige en effectieve
toegang tot uw objecten
	Geschikt voor kleine en
middelgrote vitrines

SCHARNIERENDE DEUR
	De deur is bevestigd aan
zij-, neer- of opwaartse
scharnieren
	Zeer snelle en
gemakkelijke toegang
tot uw objecten
	Vele soorten scharnieroplossingen mogelijk
	Ideaal als de vitrine
regelmatig geopend
moet worden
	Geschikt voor alle
formaten vitrines

SCHARNIERENDE KAP
	De glazen kap wordt in
zijn geheel gekanteld
	Optimaal zicht
	Kan gemakkelijk en in
alle veiligheid door één
persoon bediend worden
	Geschikt voor middelgrote vitrines (zeer grote
vitrines m.b.v. gasveren)

SAINT-GOBAIN GLASSOLUTIONS NEDERLAND / 5

SCHUIFDEUREN
	Gemakkelijk en snel,
zowel links- als rechts
schuivend te openen
	Beperkte opening
mogelijk (minder dan
50%)
	Toepasbaar op zowel
kleine als grote vitrines

KOGELBAAN
	Optimaal zicht
	Zeer soepel en gemakkelijk te openen door één
persoon, zelfs bij zeer
grote en zware deuren
	Ruime opening (tot 70%)
	Open- en sluitmechanismen zijn niet zichtbaar

BEVEILIGEN
Een grote uitdaging is het beveiligen, in combinatie met het
optimaal tentoonstellen, van objecten. Belangrijke overwegingen
met betrekking tot de omgevingsfactoren en de risico’s
moeten meegenomen worden in uw vormgevingswensen.
Er zijn verschillende manieren om objecten veilig te presenteren.
Welke manier de beste is hangt af van de beveiligingsgraad,
het type vitrine en de configuratie ervan. Het vergrendelen kan
bijvoorbeeld door middel van (gecertificeerde) sloten en er zijn
verschillende niveaus van doorbraakvertragende beglazing.
Vandaag de dag is er geen objectieve, meetbare normering ten
aanzien van de opbouw van beschermende vitrines. Het komt
neer op de kennis, kunde en ervaring van de vitrinebouwer.
Glascom werkt om deze reden veel samen met (beveiligings)
experts en heeft vele testen uitgevoerd. Glascom heeft
jarenlange ervaring in het beschermen van objecten en
adviseren opdrachtgevers hierin, om uiteindelijk tot de juiste
mate van beveiliging te komen. De doelstelling is om binnen de
gegeven (verzekerings)eisen een zo optimaal mogelijke vitrine
te realiseren, waarbij de aandacht van de kijker gevestigd moet
zijn op het gepresenteerde object en niet op de vitrine.
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GASVEER
	Zeer gemakkelijk te
openen door één persoon
	Ruime opening
	De vitrine blijft uit
zichzelf openstaan
	Open- en sluitmechanismen zijn niet zichtbaar
	Voor zeer zware
vitrinekappen en deuren

GEKLIMATISEERD
Geklimatiseerde vitrines zijn voorzien van een luchtbehandelingsinstallatie welke de luchtvochtigheid, temperatuur of
beide regelt. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om ‘Zero-Oxygen’ of overdruk geconditioneerde installaties te leveren.

LUCHTDICHTE VITRINE
Met behulp van onze GS V-band afdichting creëren wij een
lucht- en stofdichte vitrine. Deze afdichting is in gesloten
stand nagenoeg onzichtbaar.

PASSIEVE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEIDREGELING
In een luchtdichte vitrine wordt een extern toegankelijk
compartiment opgenomen. Door hier ArtSorb / Silicagel
in te doen wordt de gewenste luchtvochtigheid bereikt.

ACTIEVE RELATIEVE LUCHTVOCHTIGHEIDREGELING
Aan een luchtdichte vitrine wordt een gesloten installatie
gemonteerd. Op de installatie is de gewenste luchtvochtigheid
tussen 30% en 75% in te stellen.

TEMPERATUUR I.C.M. RELATIEVE
LUCHTVOCHTIGHEIDREGELING
Aan een luchtdichte vitrine komt een gesloten installatie
waarmee zowel temperatuur als luchtvochtigheid geregeld
kan worden.

ZERO-OXYGEN
Een luchtdichte vitrine wordt voorzien van een stikstof
installatie om zo de objecten optimaal veilig te stellen voor
klimaat- en organisme invloed(en)

OVERDRUK VITRINE
Hier wordt gebruik gemaakt van een vitrine die aan
de bovenzijde een gecontroleerd lekpercentage heeft.
Door aan de onderzijde geconditioneerde lucht in te laten
stromen wordt het gewenste klimaat bereikt
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GLASSOORTEN
Glascom is onderdeel van Saint-Gobain Building Glass, dat
beschikt over een breed assortiment aan glassoorten volgens
de allernieuwste technieken en innovaties. Vaak kunnen de
specifieke eigenschappen van verschillende glassoorten
gecombineerd worden. Zo kan Glascom de juiste glassoort
leveren die perfect is voor uw situatie!
De meest voorkomende glassoorten voor onze vitrines, zijn:
Helder en/of ontspiegeld glas
Veiligheidsbeglazing (gehard/gelaagd)
Doorbraakvertragende beglazing

VERLIJMEN
Voor een fraaie, sterke en onopvallende onderlinge verbinding
worden de glaspanelen met UV-lijm aan elkaar verlijmd.
Glascom verlijmt enkelglas, gehard glas en gelaagd glas.
UV-verlijmen vindt bij voorkeur plaats in onze werkplaats
maar kan onder geconditioneerde omstandigheden ook op
locatie plaatsvinden. Dit gebeurt wanneer dit logistiek niet
anders kan.
VERSTEK
Een specialiteit van Glascom is het glas onderling in verstek
verlijmen, waardoor er geen kopse kanten naden zichtbaar zijn.
Dit gebeurt in de meeste gevallen onder een hoek van 45°,
maar afhankelijk van het ontwerp kan dit variëren. Deze optie
biedt een enorme vormvrijheid, wat het ontwikkelen van
bijzondere vitrines mogelijk maakt. Een mooie referentie
hiervan is het Maritime Museum in Denemarken.
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SCHAPPEN
In vitrines van Glascom kunnen één of meerdere (glazen) schappen gemonteerd worden, waardoor u meer expositieruimte
per vitrine heeft.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de schappen te monteren. De beste oplossing wordt bepaald door de gewenste
draagkracht. Standaard zijn er vier types.

VERLIJMDE SCHAP
	De glazen schap wordt
permanent UV-verlijmd
tegen de wanden van de
vitrine.
	Esthetische oplossing,
maar met een beperkte
draagkracht.

SCHAP OP
SCHAPPENDRAGER
	De schappendragers
worden permanent
UV-verlijmd tegen de
wanden van de vitrine.
	Het type schappendrager
is mede afhankelijk van
de gewenste draagkracht

HANGENDE SCHAP
	Voor vitrines met een
verlichtingskoof en/of
opgebouwd uit een
aluminium profilering.
	Variabele indeling
mogelijk van de lengte
en breedte van de
schappen onderling.

HL PROFIEL SCHAP
	Voor (demontabele)
vitrines die zijn opgebouwd uit aluminium
profielen in combinatie
met tilruiten.

INBOUW VITRINES
Vitrines kunnen worden opgenomen in de (bouwkundige)
wand, waardoor het glas in hetzelfde vlak ligt als de wand.
De scharnierende deur of vaste glaskap, eventueel voorzien
van een gasveer, zorgt voor eenvoudige toegang tot de
objecten. De objecten kunnen rechtstreeks aan de stabiele
achterwand bevestigd en/of geplaatst worden op de
bodemplaat of schappen.
TOEPASSINGEN
	Wandvitrine
	Wijnvitrine

MODULAIRE VITRINES
Met een modulair vitrinesysteem kunnen er meerdere kast- of
wandvitrines achter elkaar worden geplaatst. Hierdoor
ontstaat één lang geheel. Bij een volgende expositie kan het
geheel worden vergroot of verkleind. De vitrine heeft een
volledig vlak uiterlijk door de speciale methode waarmee de
constructie en de scharnieren aan het glas zijn bevestigd.
TOEPASSINGEN
	Kastvitrine
	Wandvitrine
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DEMONTABELE VITRINES
Een demontabele vitrine vereenvoudigt opslag en transport
en kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor rondreizende of
terugkerende beurzen. Verschillende vitrines van Glascom
kunnen volledig demontabel (inclusief glas) uitgevoerd
worden.
TOEPASSINGEN
	Stolpvitrine
	Tafelvitrine
	Kastvitrine
	Wandvitrine

Bij elke toepassing zijn diverse
configuratiemogelijkheden. Uitgebreide
productinformatie vindt u op onze website
www.glascom.eu/configuraties.

VERLICHTING
Geen goede presentatie zonder de juiste verlichting. Glascom
besteedt daarom desgewenst veel aandacht aan het verlichtingsplan. Afhankelijk van de omstandigheden wordt verlichting
binnen of buiten de vitrine aangebracht. Voor beide situaties
biedt Glascom oplossingen volgens de laatste LED techniek.
De LED-verlichting oplossingen van Glascom zijn flexibel,
duurzaam, onderhoudsarm, geven een minimale warmteontwikkeling en stralen geen schadelijke uv-straling uit.

TRANSPORTKISTEN
Glascom kan voor u op maat gemaakte kisten of koffers
bieden voor veilig transport of stofvrije opslag. De kisten zijn
handelbaar, stapelbaar en herbruikbaar en dus ideaal voor
bijvoorbeeld reizende collecties en musea met een regelmatig
wisselende tentoonstelling!
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INTERIEURBEGLAZING

Dankzij het enorme en innovatieve productassortiment van Saint-Gobain Building Glass
beschikken wij ook over alle denkbare soorten interieurglas en spiegels. Van gekleurde/getinte
UV-werende PARSOL glaspanelen tot high-tech glassoorten zoals PRIVA-LITE (glas met
elektrisch schakelbaar doorzicht, ook wel bekend als privacy glass) en EGLAS, het actief
verwarmend glas voor een verbeterde zichtbaarheid en comfort. We maken het allemaal
op maat voor u en komen het ook graag installeren.
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Saint-Gobain Glassolutions
Nederland
Postbus 134 - 3760 AC Soest
BTW NL 007046376B46
KvK 30129925
E Glassinfo.nl@saint-gobain.com
www.glassolutions.nl
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