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AGC Europe’s 
beglazing met 
coating blijft 
evolueren…

1   Milaan Varesine   
stopray Vision-50

2   sofia Vertigo 
stopray inDigo 48t

3   BilBao Corte inglés  
sunergy groen

4   MosKou Capital City  
stopsol supersilVer BlanK



3www.yourglass.com

STOPSOlSuneRgY

3 4

SAMenVATTIng
Dankzij de juiste combinatie 
van zonne- en warmteprestaties 
maakt de beglazing met 
coating van AGC het mogelijk 
om creativiteit, esthetiek en 
geveltechnologie te combineren 
en tegelijk te beantwoorden 
aan de hedendaagse 
milieuverplichtingen. Hoog tijd 
dat wij u nog meer bieden!  
AGC heeft er altijd naar gestreefd 
om u de best mogelijke beglazing 
met coating te bieden, dit alles met 
een perfect inzicht in uw huidige 
behoeften terwijl we alvast 
anticiperen op uw toekomstige 
behoeften…

AgC glass europe 4 

PRODuCTen 8 

stopray 10 

sunergy 16 

stopsol 20 
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AgC glASS euROPe

AgC glass is over heel de wereld vertegenwoordigd. 

u vindt alle adressen op www.yourglass.com, contact 

verkoop & services.

AGC Glass Europe (*) is de 
Europese tak van AGC Glass 
(Asahi Glass), de grootste pro-
ducent van vlakglas. 

Het bedrijf produceert en 
verkoopt zowel basisglas (floa-
tglas, gecoat glas, gelaagd 
glas en spiegels) als veredeld 
glas (glas voor de bouw, de 
meubelindustrie en binnen-
huisinrichting, transport en 
bepaalde industriële sectoren).

AgC glass europe heeft meer dan 100 vestigingen 
in europa, van Spanje tot Rusland. Dankzij een inter-
nationaal netwerk, waarbij de klant centraal staat, 
is AgC over de hele wereld commercieel vertegen-
woordigd.  Deze strategie is verder uitgebreid met de 
ontwikkeling van het distributienetwerk, bestaand uit 
regionale centra (RDC) en lokale centra (lDC). Deze 
centra geven de klant sneller en makkelijker toegang 
tot de totale productenrange van AgC. Ook heeft 
AgC een productcatalogus voor zijn klanten. Deze 
online-tool geeft informatie over de beschikbaarheid 
van producten en de levertijd van AgC's standaard-
producten (meer informatie op www.yourglass.com).

Dankzij een beleid van voortdurende research en 
development  is AgC europees leider in geavanceerde 
glastechnologieën: gecoat glas, glas met complexe 
structuren, enz.

AgC heeft speciale internationale teams gevormd om 
aan de zwaarste eisen van architecten en voorschrij-
vers tegemoet te komen. De website voor toepassin-
gen in bouw en binnenhuisinrichting,  
www.yourglass.com, is beschikbaar in negen talen 
- nederlands, engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, 
Tsjechisch, Pools, Russisch - en biedt op maat 
gemaakte diensten zoals berekeningsprogramma’s en 
referenties van achitectuurprojecten.

AgC glass europe heeft momenteel ongeveer 
14.500 mensen in dienst. 

Voor meer informatie, raadpleeg de site:
www.agc-glass.eu.

(*)   In dit document verwijst AgC altijd naar AgC glass europe.
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AGC, Europese leider 
in vlakglas

Floats & Magnetroncoaters        
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3

les proDuits

AGC streeft meer dan ooit naar een proactief milieubeleid 
waarvan de ontwikkelingspijlers gericht zijn op de drie 
belangrijkste gebieden: producten, productiewijzen en 
transport.
In 2010 ontving AGC het label ‘Cradle to Cradle CertifiedCM 
Silver’ voor zijn floatglas en zachte coatings(1). Dit label maakt 
deel uit van het programma met dezelfde naam, een initiatief 
van de onafhankelijke instantie MBDC(2). 

Wat is ‘Cradle to cradle’?

Cradle to Cradle CertifiedCM(3) is een strikt 
programma van MBDC dat ten doel heeft 
het duurzame karakter van producten 
in hun geheel te evalueren, gedurende 
hun hele levenscyclus. Het gaat om een 
nieuw concept, waarbij de milieuvriende-
lijkste producten – qua productieproces én 
samenstelling - worden gecertificeerd; zij 
worden getest op hun duurzaamheid vanaf 
de allereerste productiefase tot de afbraak 
van alle restproducten. Het programma wil 
ten eerste de kwaliteit van de producten 
evalueren en certificeren en ten tweede de 

positieve effecten ervan op het milieuevenwicht 
meten. Met andere woorden, de uitdaging om 
de sector te modelleren naar de principes van 
de natuur: een nieuwe industriële revolutie 
(meer details op www.yourglass.com)! Met de 
filosofie en ethiek van C2C positioneert AgC 
zich als leider van zijn sector want het concern 
is pionier in het omzetten van strikte milieu-
doelstellingen, zowel in zijn productiewijzen als 
zijn eindproducten.

Zie voor verdere inlichtingen ons milieurapport 
op onze ondernemingssite www.agc-glass.eu.

(1)  Planibel Clear, Planibel green, Planibel Bronze, Planibel grey, Planibel Azur,        
Planibel Dark Blue, Planibel Privablue, Planibel Clearvision, Planibel Dark grey, 
alsook de coatings    Top n+, Top n+T, Top 1.0, energy n, energy n T, TRI, light, 
Stopray en Stopsol Phoenix.

(2) Verdere informatie op www.C2Ccertified.com
(3)  Cradle to Cradle CertifiedCM is een merk van certificatie die voor het Cradle to 

Cradle Products Innovation Institute wordt toegekend.
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 issy les Moulineaux 1
 galeo  
 stratoBel / artlite / glassileD

 sofia 2
 Vertigo 
 stopray inDigo 48t

 rijsel 3   
 B' tWin 
 stopray Vision-50
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Stopray neutraal glas met zachte coating met maximale thermische isolatie en 
zonregulering.

Sunergy neutraal glas met harde coating voor zonregulering en goede ther-
mische isolatie.

Stopsol Reflecterend glas met harde coating voor zonregulering.

(*) In sommige landen – waaronder België, nederland, Frankrijk, Polen en de Tsjechische Republiek – is al het hierboven   
vermelde AgC glas beschikbaar in dubbele beglazing.

Belangrijkste zonregu-
lerende beglazingen(*)
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1

Planibel blank Blank floatglas met een dikte van 2 tot 25 mm. Beschikbaar in Blank, Clearvision en linea Azzura (lichtblauw gekleurd).

Planibel gekleurd gekleurd floatglas. Breed gamma van dikten en kleuren (Brons, grijs, groen, PrivaBlue, Dark Blue, Azuur, Dark grey).

Planibel Low-E glas met lage emissiviteit en met perfecte thermische isolatie. Het AgC gamma omvat Planibel g, Planibel A, Top n +, Top 1.0, energy n en 
Tri. Voor sommige van deze glassoorten is ook een hardbare versie beschikbaar.

Blackpearl Ondoorschijnend glas met harde coating – de perfecte oplossing voor borstweringen.

Colorbel Borstwering van glas dat is voorzien van een ondoorzichtige emaillaag. Te gebruiken in enkele of dubbele beglazing.

Lacobel T Hardbaar gelakt glas, bestemd voor gevels en borstweringen. geschikt voor binnentoepassingen op plaatsen waar thermische schok kan 
ontstaan zoals bijvoorbeeld achter een gasfornuis.

Stratobel gelaagd veiligheidsglas met een of meer PVBfolies. Stratobel kan gemaakt worden van elk type AgC floatglas, met inbegrip van Stopray, 
Sunergy en Stopsol.

Stratophone gelaagd veiligheidsglas met een of meer PVBfolies die een betere akoestische bescherming bieden.

Pyrobel Pyrobelite Brandwerend glas.

Imagin Decoratief glas met gedrukt motief op een of op beide zijden van een blank blad glas. Voor decoratieve en architecturale toepassingen.

Glassiled gelaagd glas met ingebouwde led’s, dat transparantie en licht waarborgt, voor verschillende toepassingen in gevels en interieurdecoratie.

Artlite Digital gehard glas waarop een hele reeks kleuren kunnen worden gedrukt. Kleuren, portretten of landschappen kunnen vanaf een breed palet 
van kleuren en met verschillende niveau's van doorzichtigheid gedrukt worden, wat de toepassingmogelijkheden talloos maakt.

Andere architecturale producten(*)

 eMBrun 1
 DanssChool  
 artlite Digital

 BarCelona 2
 ConCessionario 
 BMW  
 stratoBel energy



10

STOPRAY
Ongeëvenaarde prestatie in zonwering en 
thermische bescherming

1   BilBao torre iBerDrola  
stopray Vision-60t

2   santanDer seDe aMBar  
stopray Vision-50t
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STOPRAY
Dubbele beglazing 6-16-4  

(met 90% argon) (1)

Coating 
positie Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug
Waarde 

(W/(m2.K))
Harden Buigen Zeef-

drukken

Strippen 
van de 
coating

Houdbaar
LT (%) LR (%) ZTA (%) EA (%) SC 

Vision-60 #2 neutraal 61 15 35 37 0,40 1,0 nee nee nee Ja 3 maanden

Vision-60T (3) #2 neutraal 60 14 37 38 0,43 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden

Vision-50 #2 neutraal 50 19 28 42 0,32 1,0 nee nee nee Ja 3 maanden

Vision-50T (3) #2 neutraal 50 17 30 40 0,34 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden

Vision-36T (3) #2 neutraal 36 31 21 40 0,24 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden

Silver #2 neutraal 43 47 26 27 0,30 1,0 nee nee nee Ja 3 maanden

lime 61T (3) #2 groen 59 10 30 64 0,34 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden

Titanium 37T (3) #2 grijs 36 6 24 64 0,28 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden

Indigo 48T (3) #2 Donkerblauw 47 8 27 67 0,31 1,0 Ja Ja Ja (2) Ja 3 maanden
(1) Identieke waarden voor een afstandshouder van 15 of 16 mm. Waarden volgens en410. (2) Zie voorwaarden op www.yourglass.com. (3) Deze coating dient gehard te worden om zijn definitieve uitzicht 
en eigenschappen te bereiken. Hij is enkel beschikbaar op gehard of half gehard glas. Voor meer info kunt u surfen naar www.yourglass.com   

Prestatie     kleurengamma’s&

Hoogrendement 
zacht gecoat glas 
met verschillende 
zilvercoatings die 
vacuüm aangebracht 
zijn. Het Stopray 
gamma omvat 
verschillende kleuren 
en diverse gradaties 
van zonwering en 
lichttransmissie en 
-reflectie. De ruime 
keuze in dit gamma 
biedt de volmaakte 
oplossing in elk klimaat 
en voor elk ontwerp. 
Bovendien hebben alle 
Stopray beglazingen een 
minimale U

g
-waarde.

Dubbele 
zilvercoating: een 
intelligente keuze
Beglazingen met dubbele zilvercoating bieden 
schitterende zonregulerende en thermische presta-
ties voor een voordelige prijs.

Voordelen
>  uitstekende selectiviteit (lT op ZTA ratio = max. 2).

>  Kan in elk klimaat toegepast worden: Stopray 
biedt zonwering in de zomer en thermische iso-
latie in de winter. Het is bijzonder geschikt voor 
niet-residentiële gebouwen met airconditioning 
om een aangename temperatuur te handhaven 
en energiekosten te beperken.

>  Afwerking: ruime keuze aan niveaus van licht-
transmissie en -reflectie en verschillende kleuren.

>  De Stopray in Clearvision maakt de beglazing 
nog neutraler. 

>  er is ook een hardbare versie beschikbaar.
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STOPRAY  

2

Alleen het beste van 
de zon.

De glasproducten 
Stopray Ultra zijn 
voorzien van een  
driedubbele 
zilvercoating. Deze 
innoverende coating 
– het resultaat van 
de allernieuwste 
glastechnieken 
– geeft de aanzet 
voor een heel 
nieuwe generatie 
van selectieve 
beglazingen die de 
architectuur van de 
toekomst mogelijk 
maakt.

Toepassingen
Stopray ultra is speciaal ontworpen voor 
buitentoepassingen in gevels van alle 
utiliteitsbouw. 

Voordelen
>  De hoge lichttransmissie garandeert een 

maximaal gebruik van het natuurlijke licht 
en zorgt ervoor dat grote binnenruimten het 
hele jaar lang in het licht baden. Het gamma 
komt daarmee tegemoet aan de hoogste 
eisen voor commerciële gebouwen.

>  een zeer lage zontoetredingsfactor beperkt 
de zonnewarmte waardoor de kosten van 
airconditioning aanzienlijk dalen.

>  een buitengewone selectiviteit (verhou-
ding tussen lichttransmissie en zontoetre-
dingsfactor): de waarde bedraagt meer dan 
2.

>  De zeer hoge thermische isolatie 
(ug-coëfficiënt van 1.0 W/(m2.K)) zorgt voor 
een maximale beperking van de energiever-
liezen en levert aanzienlijke energiebesparin-
gen op.

>  een ongeëvenaarde esthetiek, tegelijk 
aantrekkelijk en neutraal, met een geringe 
reflectie.  

>  Stopray Ultra-50 on Clearvision 
wordt altijd vervaardigd op Planibel 
Clearvision, het extra-heldere glas van AgC, 

voor een beter doorzicht en een reductie van 
het risico op thermische schok.

>  Stopray Ultra-60T is het eerste hardbare 
glas met driedubbele zilvercoating van 
AGC: een opmerkelijke technologische 
vooruitgang!

Het Stopray ultra-gamma is als investering de 
verstandigste keuze: de gecombineerde eigen-
schappen van dit glas – natuurlijke lichtinval, 
beperking van de zonnewarmte en thermische 
isolatie – verlagen uw uitgaven voor verlichting, 
airconditioning en verwarming.

Bijkomende 
combinaties
Stopray ultra kan worden gecombineerd met 
een ruim aanbod aan AgC glasproducten, om 
nog meer mogelijkheden te bieden voor de 
toevoeging van waardevolle eigenschappen.

>  Veiligheid: de combinatie van Stopray  
ultra-50 on Clearvision en ultra-60 met 
Stratobel, het gamma veiligheidsglas van 
AgC, stelt u in staat om te genieten van 
bijkomende veiligheidsvoordelen.

>  Geluidsisolatie: u kunt zelfs genieten van 
hoog presterende geluidsisolatie, door Stopray 
ultra-50 on Clearvision en ultra-60  
te combineren met Stratophone, AgC’s 
gamma geluidwerende beglazing.

ulTRA

NIEUW
ultra-60t  zal beschikbaar zijn 

in de loop van 2014
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3

  

Revolutionaire 
driedubbele 

zilvercoating!

 ZWijnaarDe 1
 rijVissChe Kantoren projeCt  
 stopray ultra-50 on ClearVision  

 rijsel 2
 B'tWin  
 stopray Vision-50

 WarsChau 3
 MarynarsKa Business parK  
 stopray Vision-50

Dubbele beglazing
 6-16-4

(met 90% Argon) (1)

Coating
positie Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug 
Waarde

Harden Buigen Zeef-
drukken

Strippen  
van de 
coating 

Houdbaar-
heidEN 410 EN 673

LT (%) LR (%) ZTA (%) EA (%) SC (W/(m2.K))

ultra-50 on Clearvision #2 neutraal 49 18 23 33 0,26 1,0 nee nee nee Ja 3 maanden

ultra-60 #2 neutraal 60 13 28 38 0,32 1,0 nee nee nee Ja 3 maanden

ultra-60T (3) #2 neutraal 62 13 30 35 0,34 1,0 Ja Ja   Ja (2) Ja 3 maanden
(1) Identieke waarden voor een afstandshouder van 15 of 16 mm. (2) Zie voorwaarden op www.yourglass.com. (3) Deze coating dient gehard te worden om zijn definitieve aanblik en eigenschappen te 
bereiken - Voor meer info zie www.yourglass.com.

Prestaties     

2014
nieuw
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STOPRAY  

Barcelona - catalana occidente - SToPraY InDIGo-48T

Een dubbele 
beglazing met een 

Ug waarde van 
0.9 W/(m².K)!
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2

STOPRAY
Dubbele beglazing 6-16-4  

(Stopray #2 - Planibel G fasT #4 90% Argon) (1)

Coating 
positie Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug 
Waarde 

(W/(m2.K))
Harden Buigen Zeef-

drukken

Strippen 
van de 
coating

Houdbaar
LT (%) LR(%) ZTA (%) EA (%) SC 

Vision-60 #2 neutraal 56 16 34 40 0,39 0,9 nee nee nee Ja 3 maanden

Vision-60T (2) #2 neutraal 55 15 36 41 0,41 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

Vision-50 #2 neutraal 46 19 27 44 0,31 0,9 nee nee nee Ja 3 maanden

Vision-50T (2) #2 neutraal 46 18 29 42 0,33 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

Vision-36T (2) #2 neutraal 33 31 20 42 0,23 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

lime 61T (2) #2 groen 55 11 30 65 0,34 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

Indigo 48T (2) #2 Donkerblauw 43 8 26 69 0,30 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

Titanium 37T (2) #2 grijs 33 7 24 66 0,28 0,9 Ja Ja Ja (3) Ja 3 maanden

Silver #2 neutraal 40 48 26 29 0,30 0,9 nee nee nee Ja 3 maanden
(1) Waarden volgens en410. (2) Deze coating dient gehard te worden om zijn definitieve aanblik en eigenschappen te bereiken. Voor meer info kunt u surfen naar www.yourglass.com.  

(3) Zie voorwaarden op www.yourglass.com.  
De combinatie van Planibel g fasT en Stopray-coatings zou de aanblik van de producten van het Stopray-gamma licht kunnen veranderen. AgC beveelt aan slechts Planibel g fasT of een ander product met de 
‘g fasT technologie’ te gebruiken, om de risico's van krassen en het lichtverstrooiende sluiereffect (‘haze effect’) te vermijden.

Prestatie van ‘ 0.9 Stopray gamma ’

Combinaties van zachte en harde coa-
tings van agC: een ruim aanbod van 
producten met een ug-waarde van 0.9! 

Wij hebben er altijd naar gestreefd om onze 
glasproducten met coatings te verbeteren op 
het vlak van zonneregulering en warmte-iso-
latie. Vandaag is glasinnovatie meer dan ooit 
onze kernactiviteit, omdat wij u voortdurend 
willen laten genieten van de meest geavan-
ceerde glastechnologische voordelen.  

Beschrijving  
Het maken van de ‘0,9 ug-waarde dubbele 
beglazing’ is mogelijk dankzij de combinatie 
van een zachte coating (een Stopray met een 
ug-waarde van 1.0 W/(m².K))  en de welbe-
kende AgC pyrolitische coating Planibel g fasT 
(op positie 4 van isolerend glas). Deze com-
binatie levert nooit geziene voordelen zoals 
sterk verbeterde warmteprestaties evenals een 
betere zontoetredingsfactor. In de praktijk 
betekent dit dat u kunt profiteren van meer 
energiebesparingen, zowel in de winter (dank-
zij  de laagste ug-waarde op de markt) als in 
de zomer (lagere zontoetredingsfactor). Met 
andere woorden, deze innovatie bezorgt u 
het hele jaar door aanzienlijke besparingen en 
meer binnencomfort.

profiteer van de prestaties van combi-
naties van zachte en harde coatings van 
agC…

 hoBoKen 1
 uMiCore  
 stopray Vision-50

 Brussel 2
 north light  
 stopray Vision-50
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Voordelen
>  Ongeëvenaarde esthetiek en visueel 

comfort: hoge lichttransmissie en lage 
reflectie.

> Bijzonder neutraal op blank floatglas.

>  Interieurcomfort: degelijke ther-
mische isolatie gecombineerd met 
zonregulering.

> gemakkelijk te verwerken.

>  Onbegrensde creativiteit voor de archi-
tect: een enkel glastype kan voor alle 
toepassingen aangewend worden. 

SUNERGY
Dubbele beglazing 6-16-4  

(Sunergy #2 - Top 1,0 #3 - 90%Argon) (1)

Coating 
positie Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug
Waarde 

(W/(m2.K))
Harden Buigen Zeef-

drukken

Strippen 
van de 
coating

Houdbaar
LT (%) LR (%) ZTA (%) EA (%) SC 

Blank #2 Blank 53 15 37 51 0,43 1,0 Ja  Ja Ja nee Onbeperkt

groen #2 groen 44 12 26 71 0,30 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Azur #2 Azuur 44 12 27 68 0,31 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Dark Blue #2 Donkerblauw 32 9 22 76 0,25 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

grey #2 grijs 26 7 22 74 0,25 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt
(1) Identieke waarden voor een afstandshouder van 15 of 16 mm. Waarden volgens en410.

Prestatie     kleurengamma’s&

Sunergy is het antwoord op elke 
architecturale uitdaging. Met 
zijn lage reflectie en zijn uiterst 
neutraal uiterlijk beantwoordt 
Sunergy aan de huidige 
esthetische trends. Bovendien 
is het gemakkelijk te verwerken 
en daardoor dé favoriet bij 
verwerkers over de hele wereld, 
in complexe bouwprojecten 
waar gebruik gemaakt wordt 
van gebogen glas, gehard glas, 
vliesgevels, enkele beglazing of 
gezeefdrukt glas.
Sunergy  biedt een hoog niveau 
van zonwering en thermische 
isolatie. Het is beschikbaar in 
blank, groen, azuur, donkerblauw 
en grijs.

SuneRgY
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3

Neutraliteit 
en selectiviteit

 BarCelona 1
 torres faDesa
 sunergy BlanK

 auCKlanD 2
 auCKlanD uniVersity  
 sunergy BlanK

 Berlijn  3
 KronprinZenCarree 
 sunergy BlanK 
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SuneRgY
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2

 MosKou 1
 naBerreZhnaya toWers  
 sunergy aZur

 BilBao 2
 Corte inglés  
 sunergy groen
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STOPSOl

2

Voordelen
>  Reflecterend glas dat intimiteit en 

visueel comfort biedt.

>  Talrijke combinaties van niveaus van 
zonregulering, lichttransmissie en 
kleuren.

>  Onbegrensde creativiteit voor de 
architect: een glastype kan voor alle 
toepassingen aangewend worden.

> gemakkelijk te verwerken.

Al jaren is Stopsol het 
zonregulerende  
glas dat de voorkeur geniet 
van architecten en aannemers 
over heel de wereld. Zijn 
reflectie, perfecte uniformiteit 
en bijzonder harde coating, 
die weerstand biedt tegen 
krassen en verontreiniging, 
hebben bijgedragen aan de 
solide reputatie van Stopsol. 
De verwerkers appreciëren 
vooral de pyrolitische coating 
die gemakkelijk gehard en 
gebogen kan worden en in 
enkele of dubbele beglazing 
aangewend kan worden. 
Stopsol is beschikbaar in 9 
kleuren en drie types (Classic, 
Supersilver en Silverlight) en 
is het perfecte glas voor iedere 
architecturale toepassing.

 BarCelona 1
 foruM BuilDing  
 stopsol supersilVer
 DarK Blue

 MosKou 2
 regional 
 goVernMent 
 aDMinistration
 stopsol supersilVer
 grijs
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1

Reflecterend glas dat de tand des tijds 
weerstaat

STOPSOL
Dubbele beglazing 6-16-4  

(Stopsol #2 - Top 1,0 #3 - 90% Argon) (1)

Posi-
tion

couche
Kleur

Lichtprestatie Energieprestatie Ug
Waarde 

(W/(m2.K))

Har-
den

Bui-
gen

Zeef-
druk-
ken

Strippen 
van de 
coating

Houdbaar
LT (%) LR (%) ZTA (%) EA (%) SC 

Classic Blank #2 Blank gemetalliseerd 31 29 27 42 0,31 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Classic grijs #2 grijs gemetalliseerd 15 10 17 73 0,20 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Classic groen #2 groen gemetalliseerd 25 21 17 75 0,20 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Classic Brons #2 Brons gemetalliseerd 17 12 18 69 0,21 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Supersilver Blank #2 licht blauwachtig 
zilver

51 40 38 22 0,44 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Supersilver grijs #2 gemetalliseerd staal 24 12 22 67 0,25 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Supersilver groen #2 glanzend groen 42 29 25 62 0,29 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Supersilver Dark Blue #2 glanzend blauw 33 20 23 66 0,26 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt

Silverlight PrivaBlue #2 Intens blauw 22 9 15 82 0,17 1,0 Ja Ja Ja nee Onbeperkt
(1) Identieke waarden voor een afstandshouder van 15 of 16 mm. Waarden volgens en410. er zijn meer waarden beschikbaar op www.yourglass.com. 
gelieve er rekening mee te houden dat het gebruik van iedere coating op positie 1 vereist dat u de nodige voorzorgen neemt voor de plaatsing en het onderhoud. Op plaatsen of bij projecten waar het 
onderhoud moeilijk zou kunnen zijn, geven wij de voorkeur aan positie 2.

Prestatie     kleurengamma’s&
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1 3

2

 BarCelona 1
 torre gas natural  
 stopsol supersilVer grijs

 turijn 2
 Centro riCerChe pininfarina  
 stopsol supersilVer grijs

 MosKou 3
 toWer 2000  
 stopsol supersilVer BlanK



24www.yourglass.comagC glass europe heeft vertegenwoordigers over heel de wereld. ga naar www.yourglass.com voor meer adressen.
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austria 
agC glass  europe
tel :  +43 676 3372955
sa les .austr ia@eu.agc .com

BelgiuM 
agC glass  europe
tel: +32 2 409 30 00 - fax: +32 2 672 44 62
sales.belux@eu.agc.com

Bulgaria / MaCeDonia
agC flat glass Bulgaria
tel: +359 2 8500 255 - fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

Croatia / sloVenia / Bosnia & herZegoVina
agC f lat  glass  adr iat i c
tel: +385 1 6117 942 - fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

CZeCh repuBliC / sloVaKia
agC f lat  glass  Czech
tel: +420 417 50 11 11 - fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

e s t o n i a 
agC flat glass Baltic
tel: +372 66 799 15 - fax +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

f i n l a n D 
agC f lat  glass  suomi
tel: +358 9 43 66 310 - fax: +358 9 43 66 3111
sales.suomi@eu.agc.com

f r a n C e 
agC flat glass france
tel: +33 1 57 58 30 31 - fax: +33 1 57 58 31 63
sales.france@eu.agc.com

g e r M a n y
agC interpane
tel: +49 39 205 450 440 - fax:49 39 205 450 449
igd@interpane.com

greeCe / Malta / alBania
a g C  f l a t  g l a s s  h e l l a s
tel: +30 210 666 9561 - fax: +30 210 666 9732
sales.hellas@eu.agc.com

hungary 
agC flat glass hungary
tel: +36 34 309 505 - fax: +36 34 309 506
hungary@eu.agc.com

i ta ly 
agC flat glass italia
tel: +39 02 626 90 110 - fax: +39 02 65 70 101
development.ital ia@eu.agc.com

l at V i a 
agC flat glass Baltic
tel: +371 713 93 59 - fax: +371 713 95 49
latvia@eu.agc.com

l i t h u a n i a 
agC flat glass Baltic
tel: +370 37 451 566 - fax: +370 37 451 757
l ithuania@eu.agc.com

netherlanDs
agC flat glass nederland
tel: +31 344 67 99 22 - fax: +31 344 67 97 20
s a l e s . n e d e r l a n d @ e u . a g c . c o m

p o l a n D
agC flat glass polska
tel: +48 22 872 02 23 - fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

roMania
agC flat glass romania
tel: +40 318 05 32 61 - fax: +40 318 05 32 62
romania@eu.agc.com

russia
a g C  g l a s s  r u s s i a
tel: +7 495 411 65 65 - fax: +7 495 411 65 64
sales.russia@eu.agc.com

serBia Montenegro
a g C  f l a t  g l a s s  j u g
tel: +381 11 30 96 232 - fax: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

spain / portugal
agC flat glass ibérica
tel: +34 93 46 70760 - fax: +34 93 46 70770
sales. iberica@eu.agc.com

sWeDen / norWay / DenMarK
a g C  f l a t  g l a s s  s v e n s k a
tel: +46 8 768 40 80 - fax: +46 8 768 40 81
sales.svenska@eu.agc.com

sWitZerlanD
agC glass europe
tel :  +43 676 3372955
sales.switzerland@eu.agc.com

uKraine
agC flat glass ukraine
tel: +380 44 230 60 16 fax: +380 44 498 35 03
sales.ukraine@eu.agc.com

uniteD KingDoM
agC flat glass uK
tel: +44 1788 53 53 53 - fax: +44 1788 56 08 53
sales.uk@eu.agc.com

other Countries
agC glass europe
tel: +32 2 409 30 00 - fax: +32 2 672 44 62
sales.headquarters@eu.agc.com

w w w . y o u r g l a s s . c o m


