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Van Noordenne grensverleggend met
glazen vinnen tot 11 Meter
Het Champalimaud Center in Lissabon, een
instituut voor research naar kankeronderzoek
en bestrijding hiervan, opent op 5 oktober haar
deuren met glazen stabilisatievinnen Van
Noordenne Glasgroothandel. Deze glazen
vinnen hebben een breedte van 700 mm en
een de lengte tot wel 10.800 mm. Dit is
absoluut grensverleggend in de glasindustrie, waar normaal de maximale lengte 6.000 mm is.
De stabilisatie vinnen kennen een opbouw van 4 x 15 mm extra helder gehard en gelaagd met
Sentry Glas Plus folie (ook wel Hurricane folie genoemd) voor de extra stabiliteit. De zwaarste
ruit weegt dan ook 3.278 KG, wat in de handling en transport veel voorbereiding vraagt. Van
Noordenne Glasgroothandel gaat steeds meer de grenzen over en heeft sinds begin dit jaar
een afdeling Export. Dergelijke projecten vragen veel begeleiding en technische glaskennis, maar door de internationale
contacten en de onafhankelijke positie van de Van Noordenne Groep kan het op het eerste zicht onmogelijke toch
gerealiseerd worden.

DaVinci
DaVinci Glas, het jongste lid binnen de Van Noordenne Groep, richt zich
specifiek op advisering met betrekking tot, en levering van isolerende
beglazing voor monumentale objecten. Samenwerking met u om tot de
optimale keuze te komen ligt ten grondslag aan ons werk. Rekening houdend
met uw wensen met betrekking tot warmte-isolatie, geluidsisolatie, veiligheid, zonwering, geluidwering, etc. komen we
samen tot een verantwoorde glaskeuze, waarbij recht gedaan wordt aan het monumentale object. Als voormalig
producent van het bekendste handelshuis op dit gebied vindt u bij ons een
gelijkwaardig alternatief.
De eerste reacties op onze leveringen waren zeer positief: de prijs, de korte
levertijden, het deskundig advies, betaling achteraf, de compleetheid van levering en
de mooie randafwerking van onze producten valt op! Een bijkomend voordeel voor u
is uiteraard dat DaVinci Glas wel zelf haar beglazingen produceert waardoor in geval
van nood (bijv. breuk) snel gereageerd kan worden.
Meer informatie: www.davinciglas.eu

Portland A15
Glasgroothandel en Glasindustrie Van Noordenne B.V. levert glas ten behoeve van het
geluidscherm A15 - Portland BAM Redubel. Het doel is het beschermen van de
woningen in de Vinex Portland, bij Barendrecht, tegen geluidsoverlast die wordt
veroorzaakt door wegverkeer van de A15. Het glas is gelaagd gehard, met zeefdruk
vogelstrepen. De totale oppervlakte is ruim 10.000 m2.
Het geheel bestaat uit totaal 1412 panelen met een
gemiddelde afmeting van 3600 bij 2020 mm.

Vindico Retail Kit
Vindico brengt twee retail kits op de
markt voor zowel het douche
glas (Vindico® Clean) als voor de auto (Vindico® Clear View); Vindico® Clean beschermt alle
oppervlakte in sanitaire ruimten, zoals het glas van de douche, de spiegels en ceramische
tegels. Maakt de oppervlakte spiegelglad en kalk heeft geen kans meer te hechten. Het reinigen
gaat makkelijker zonder gebruik van agressieve reinigingsmiddelen, beter voor uw handen en het
milieu.
Vindico® Clear View beschermt het glas van uw auto en maakt de oppervlakte spiegelglad. In de
zomer hechten insectenaanslag minder en in de winter het ijs, wat het glas makkelijker laat
reinigen. Voor uw eigen verkeersveiligheid, medepassagiers en andere weggebruikers blijvend
helder zicht houden bij zware regenval en vervuilt het glas minder.
Vraag naar onze speciale najaarsactie via telefoon 0184 – 675875 of kijk op www.Vindico.info

Bezoek ook eens onze website www.noordennegroep.nl

