FINIGLAS | GEBOGEN KWALITEIT VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Skyline Tower | Frankfurt | 50 m² | VSG 15.15.4 Wit glas met premiumrandbewerking

Voetgangersbrug | Bleiswijk | 150 m² | Fini Curve VSG 66.4 / FLOAT

A2 Hotel | Amsterdam | ca. 1600 m² | Fini Curve VSG

Lichtcontainer | Stopplaats HafenCity Universität | Hamburg |ca. 250 m² | Fini Curve VSG

Wij krijgen het voor u gebogen ...
Finiglas Veredelungs GmbH is een van de
grootste en modernste glasbuigbedrijven
van Europa.
Als specialisten in gebogen architectuurglas
plaatsen wij met complexe buigvormen
onmiskenbare accenten.

Alleen de fysica
stelt grenzen
Met innovatieve techniek verwezenlijken
wij behalve cilindrisch of sferisch gebogen beglazingen ook conische, asferische
of parabolische buigvormen. Wij bieden
o.a. glas voor bostweringen, balustrades.
Leuningen, draaideuren, douchedeuren
alsook beglazingen voor liften en daken.

Betrouwbare partner voor
buitengewone geometrieën
Gebogen glas wordt heden ten dage veelzijdig ingezet in de architectuur, maar ook
op het vlak van meubelen en interieurs. Individuele vormen en uitvoeringen zijn voor
ons geen probleem. In samenwerking met
u zetten wij de gewenste voorstellingen
precies om. Door middel van uitgesproken
techniek en onze speciale knowhow komen
wij daarbij aan de hoogste eisen tegemoet.
Met onze jarenlange ervaring zijn wij in
staat, ook de lastigste geometrieën tot een
maximale afmeting van 3210 mm x 6000
mm te produceren.

Onze sterke punten
• jarenlange ervaring
• verzekerde kwaliteit
• competente adviesverstrekking
• betrouwbare afspraken

Alles uit één hand
Dankzij de uitbreiding kan nu ook enkel
veiligheidsglas* (ESG) met afmetingen van
2400 mm x 5000 mm of 3600 mm x 2400
mm geproduceerd worden.
Hiermee heeft Finiglas zich ontwikkeld tot
aanbieder van een volledig assortiment op
het vlak van gebogen beglazingen. Wij bieden onze klanten nieuwe mogelijkheden voor
hun bouwprojecten met maxi-formaten.

Glas in de jachtbouw is evenzeer een trend
als een uitdaging. Met ons gebogen glas verlenen wij het interieur een exclusieve totale
indruk en brengen luchtigheid in de ruimten.

In gevels en als ingangs- en borstweringbeglazing wint gebogen glas steeds meer aan
belang als een markante blikvanger. Echter:
vooral bij projecten met gebogen glas moeten
bijzondere eisen van het bouwrecht in acht
genomen worden.

Uw voordelen
• laagste toleranties

FINI CURVE Float
3210mm x 6000mm

• onze hoogste standaard

Wij produceren onder andere

Glasdikte

Maximale
afmetingen

Minimale
afmetingen

straal

glasdikte

mm

mm

mm

mm

mm

• beglazingen voor liften

5 -19 ESG*
4 - 10 TVG*

2400 x 5000

400 x 600

1000
1500
2000

6-8
5 / 10 - 12
15 - 19

• scheidingswanden en
ruimte-elementen

230 x 600

1500
2000
2500

6-8
5 / 10 - 12
15 - 19

Op aanvraag zijn alle beglazingen voor dit
toepassingsgebied ook als Fini Curve SentryGlas® leverbaar.

3600 x 2400

* Gebogen voorgespannen glas wordt overeenkomstig de relevante DIN-normen voor vlakglas geproduceerd.

Finiglas ontving als eerste glasveredelaar de
algemene bouw goedkeurig (Z-70.4-146) van
het Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)
voor gebogen floatglas en gebogen gelaagd

Productoverzicht

min.

5 -19 ESG*
4 - 10 TVG*

voor

Planningsveiligheid zonder grote inspanningen qua tijd en bureaucratie

• een briljant glasoppervlak

Met Fini Deluxe verkrijgt u vlak en gebogen
glas van topkwaliteit voor uw jachtuitrusting.

Technische specificaties/ESG-buiginstallatie
Maak gebruik van onze professionele adviesverstrekking en realiseer uw individueel
project met onze ondersteuning.

Algemene bouw goedkeuring
voor gebogen glas

Fini Deluxe is het gelaagd veiligheidsglas van
Finiglas met de geringste toleranties. Deze
zijn niet met regulier bouwglas vergelijkbaar
en kunnen met een randbewerking achteraf
(de zogenaamde premiumrand) zelfs nog tot
een minimum gereduceerd worden.

XXL-uitbreiding –
Gebogen glas in elke grootte
De architectuur kent een trend in de richting
van ruitformaten met grote oppervlakken.
Vooral de vraag naar gebogen glas in extra
grote maten neemt hierbij duidelijk toe. Om
steeds de beste kwaliteit en producten te
bieden, hebben wij in 2013 de productiehal
en het machinepark uitgebreid en alles naar
XXL geüpgraded. Met de allernieuwste hardingsoven, autoclaven en voorspanning voor
gelaagd veiligheidsglas (VSG) zijn we voorbereid op de toekomst en blijven we een van de
modernste glasbuigbedrijven van Europa.

Fini Deluxe –
elegant en veilig

• individuele trapelementen

veiligheidsglas uit floatglas. Hierdoor komt
de toelating voor individuele gevallen te
vervallen. Voor architecten, planners en
principalen betekent dit een aanzienlijke
vereenvoudiging. Zij besparen tijd en kosten
en ontvangen gebogen beglazingen met de
hoogste eisen aan kwaliteit en buitengewone geometrie.

Voordelen van de algemene
bouw goedkeuring
• Tijd- en kostenbesparing
• Geen toestemming voor
individuele gevallen
• Minder bureaucratische rompslomp

FINI CURVE ESG* — enkel gehard veiligheidsglas
2400 mm x 5000 mm / 3600 mm x 2400 mm
FINI CURVE VSG gelaagd veiligheidsglas/float
3210 mm x 6000 mm
FINI CURVE VSG gelaagd veiligheidsglas/ESG*
enkel gehard veiligheidsglas
2400 mm x 5000 mm / 3600 mm x 2400 mm
FINI CURVE STAR
gebogen warmte-isolatieglas
FINI CURVE SUN
gebogen zonweringglas
FINI DELUXE
kwaliteitsglas voor jachtuitrustingen
CROSO CURVE
gebogen leuningglas
ABZ
voor gebogen floatglas en gelaagd
veiligheidsglas VSG uit floatglas

Contactgegevens
FINIGLAS Veredelungs GmbH
Wierlings Hook 5
48249 Dülmen
Telefoon 02594 /789 05 - 0
Fax
02594 /789 05 -130
info@finiglas.de
www.finiglas.de
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FINI CURVE ESG* — enkel gehard veiligheidsglas
2400 mm x 5000 mm / 3600 mm x 2400 mm
FINI CURVE VSG gelaagd veiligheidsglas/float
3210 mm x 6000 mm
FINI CURVE VSG gelaagd veiligheidsglas/ESG*
enkel gehard veiligheidsglas
2400 mm x 5000 mm / 3600 mm x 2400 mm
FINI CURVE STAR
gebogen warmte-isolatieglas
FINI CURVE SUN
gebogen zonweringglas
FINI DELUXE
kwaliteitsglas voor jachtuitrustingen
CROSO CURVE
gebogen leuningglas
ABZ
voor gebogen floatglas en gelaagd
veiligheidsglas VSG uit floatglas

Contactgegevens
FINIGLAS Veredelungs GmbH
Wierlings Hook 5
48249 Dülmen
Telefoon 02594 /789 05 - 0
Fax
02594 /789 05 -130
info@finiglas.de
www.finiglas.de

FINIGLAS | GEBOGEN KWALITEIT VAN HET HOOGSTE NIVEAU

Skyline Tower | Frankfurt | 50 m² | VSG 15.15.4 Wit glas met premiumrandbewerking

Voetgangersbrug | Bleiswijk | 150 m² | Fini Curve VSG 66.4 / FLOAT

A2 Hotel | Amsterdam | ca. 1600 m² | Fini Curve VSG

Lichtcontainer | Stopplaats HafenCity Universität | Hamburg |ca. 250 m² | Fini Curve VSG

