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Nieuws: KOMO certificering voor VANOSEAL VP
Al jaren hecht Glasprojecten van Noordenne waarde aan de kwaliteit van haar producten. Dit geldt
ook voor de beglazingskit Vanoseal VP. Een beglazingskit moet duurzaam zijn, UV bestendig, goed
verwerkbaar, een goede hechting geven en indien noodzakelijk overschilderbaar. Al deze
eigenschappen bevat onze beglazingskit Vanoseal VP. Door uitgebreide testen in het laboratorium
kunnen we deze kit dan ook 10 jaar garanderen, net als de isolatiebeglazing. We zijn dan ook trots u te kunnen
melden dat onze kit nu ook het KOMO certificaat heeft. Meer informatie hierover en de technische beschrijving
vindt u op onze website : www.noordennegroep.nl
Renovatie 16 App. Nieuwkuijk conform Passiefhuis
Van Noordenne Glasprojecten is al jaren specialist in duurzaam
bouwen en heeft in het kader van het passiefhuis, in opdracht van De
Bonth van Hulten BV, het glas geleverd en geplaatst voor de renovatie
van 16 appartementen te Nieuwkuijk. De kozijnen worden ook
geïsoleerd uitgevoerd en voorzien van 3-laags glas het zgn. HR+++,
gevuld met een dubbele warmtewerende coating en een thermische
afstandshouder waardoor een extreem lage isolatiewaarde van 0.6
W/m2.K wordt bereikt. Tevens heeft Glasprojecten de trappenhuizen
en de Franse balkons voorzien van doorval veilige beglazing bevestigd
met RVS Rozetten.
Melanchton College Rotterdam
Het Melanchton College aan de Laanslootseweg in
Rotterdam is een schoolgebouw wat onlangs aangepast is
aan de eisen van deze tijd. De uitdaging lag er om diverse
functies te combineren. In opdracht van Bouwonderneming
Stout is er conform de huidige normeringen brandwerend
en geluidswerend glas toegepast in combinatie met
zonwerende beglazing. Boven de entree pui is de naam van
het college in zeefdruk letters aangebracht.
Glas Seminar
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste trends in de glaswereld of uw
kennis qua normering bijspijkeren, dan kunt u zicht inschrijven voor het
eerstvolgende Seminar bij Glasprojecten van Noordenne.
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