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Waarom Stratobel Impression?
Stratobel Impression is uitermate geschikt voor individuele ontwerpen en kan 
eenvoudig worden toegepast als enkele gelaagde beglazing, maar ook worden 
verwerkt in isolerend dubbelglas, al dan niet in combinatie met zonwerende of 
extra isolerende coatings.

De afbeeldingen kunnen alle mogelijke formaten en kleurstellingen betreffen. 
Een bijkomend voordeel: afbeeldingen hoeven niet persé in één enkele ruit 
aangebracht te worden, maar kunnen ook over een aantal ruiten verdeeld worden. 
Aan ú de keuze.

Voor buiten- en binnentoepassing
Stratobel Impression kan zowel buiten (gevels, dakbeglazing en balustrades) als 
binnen (afscheidingen, binnenwanden, vitrines,...) toegepast worden.

Leverbaar in tal van samenstellingen
Stratobel Impression kan worden samengesteld met Planibel Blank, Clear Vision 
extra blank, of in de massa gekleurd floatglas. Bovendien kan er naar wens 
afgewisseld worden met gekleurde of matte PVB folies.

Niet zomaar een ontwerp, úw ontwerp

Uiteraard wilt u, als architect, uw persoonlijke ideeën verwezenlijken. U ontwerpt een glazen 

gevel, een glazen inkomhal of glazen binnenwanden en u heeft prachtige digitale beelden tot uw 

beschikking. Uw idee is om twee zaken te combineren tot een veelkleurig en permanent geheel. 

Daarom brengt AGC Flat Glass Europe nu Stratobel Impression op de markt. Een gelaagde 

beglazing waarin het door u gekozen digitale ontwerp veilig tussen twee glasbladen wordt 

opgenomen, de kleuren zorgvuldig beschermd door een dubbele PVB laag, waardoor 99 % van  

de UV-belasting wordt tegengehouden.

StratobeL ImpreSSIon

Kunstenaars
Cover: Nina Bang
Links: Liv Anne Lundberg & Kyrre Andersen



Getest en akkoord bevonden
Veiligheid en beveiliging
Stratobel Impression komt perfect 
overeen met de norm EN 14449 voor 
standaard gelaagde beglazingen.
In Stratobel Impression worden 
minimaal 3 lagen PVB van elk 0,38 mm 
verwerkt. De beglazing valt daardoor 
standaard in de klasse P3A van de 
norm EN 356 (inbraakbeveiliging) en 
de klasse 1B1 van de norm EN 12600 
(doorvalbeveiliging). 
Tevens voldoet Stratobel Impression 
aan alle veiligheidsvereisten* voor 
dakbeglazing.

Garantie
Op Stratobel Impression is de 
algemene Stratobel-garantie van 
AGC Flat Glass Europe voor gelaagde 
beglazingen van toepassing. 
De kleurechtheid van de prints 
wordt door AGC Flat Glass Europe 
gegarandeerd voor een periode 
van 5 jaar gerekend vanaf de 
productiedatum.

Kleurenbescherming
De kleuren werden onderworpen aan 
de strengste normen op het gebied 
van UV-belasting. Zodat de kleuren 
sprankelend en fris blijven, ook na 
vele jaren gebruik. Al uw ontwerpen 
genieten dus zonder uitzondering van 
een optimale bescherming.  

Ruime maatvoeringen 
Stratobel Impression is standaard 
leverbaar in maatvoeringen tot  
1800 x 5100 mm (grotere maten op 
aanvraag).

Woodprint in 
Washington Enbassy

* bij toepassing van Stratobel Impression als binnenblad van de dubbele beglazing



G L A S S  U N L I M I T E D

BELGIE - AGC Flat Glass Europe - Tel. +32 (0)2 674 31 11 - Fax +32 (0)2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc-flatglass.com
NEDERLAND - AGC Flat Glass Nederland - Tel. +31 (0)344 67 99 22 - Fax +31 (0)344 67 97 24 - sales.nederland@eu.agc-flatglass.com
ANDERE LANDEN - AGC Flat Glass Europe - Tel. +32 (0)2 674 31 11 - Fax +32 (0)2 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc-flatglass.com

AGC Flat Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld. Wij geven u graag verdere adressen op www.YourGlass.com.
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