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Glasprojecten Van Noordenne wenst u een gezond, gelukkig en succesvol 2012.
Ook in 2012 zit u goed voor technisch advies op het gebied van glas en montage.
Wij staan graag voor u klaar als bouwpartner!

Design glasfolie toegepast bij il Mercato Papendrecht
Van Noordenne is ook uw specialist voor interieurbeglazing. Een goed voorbeeld
hiervan is te zien in het nieuwe Italiaanse restaurant Il Mercato in Papendrecht.
Bij de entree is gekozen voor een veiligheidsbeglazing in crash, craquelé
uitvoering. Vooral ’s avonds, als dit met LED beglazing wordt aangelicht, geeft dit
een sfeervol effect. Bijzonder is ook de toepassing van de nieuwe Designfolies in
de toiletten. De houtstructuur geeft hier een warme uitstraling maar doordat het
glas is wel praktisch in onderhoud. In het nieuwe Vano Decor gamma van
Noordenne zijn er 6 types: Wood, Metal, Marmor, Travertin, Antiek en Steel.
Energiebesparend glas
Natuurlijke zonne-energie gebruiken om ruimtes te
verwarmen, dat is slim en praktisch. De jarenlange
ervaring van de Noordenne Groep komt tot
uitdrukking in ons volledig nieuwe energiebesparende
glas VANOTHERM NEUTRALUX. Alleen met glas kan
zonne-energie worden gewonnen, wat direct ten
goede komt aan de energiehuishouding van moderne
gebouwen. Gratis en zonder kostbare hulpbronnen te
verbruiken. Een efficiëntere omgang met energie zal
de komende jaren in heel Europa centraal staan bij
alle toekomstige bouwplannen. Daarvoor zijn tal van innovaties nodig. Ook op het gebied van glas, ramen
en gevels. VANOTHERM NEUTRALUX driedubbel isolatieglas (HR+++) benut de zon als gratis warmtebron en
zorgt bovendien voor een ongekend hoge warmte-isolatie. Dit driedubbel isolatieglas draagt bij aan een
efficiënter energieverbruik, door lagere U-g waarden (tot 0,5 W/m2 K), en verbeterde thermische
randafdichting, ideaal toe te passen bij renovaties en co2 neutrale projecten.
Glas Seminar
15 februari 2012 organiseert Glasprojecten van Noordenne weer een
Seminar, dit is de unieke mogelijkheid om op de hoogte te blijven van de
laatste trends in de glaswereld of als u meer wilt weten over glas en
normering. Interesse? Inschrijven kan via: projecten@noordennegroep.nl
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