
Gepersonaliseerd glas
systemen Evolvin wall & Truelight



Gepersonaliseerd glas

Naast een zeer breed scala aan standaard glassoorten en kleuren 

heeft u bij dit systeem eveneens de mogelijkheid om een eigen 

uitvoering te laten produceren. 

Laat uw fantasie en creativiteit de vrije loop en laat materialen uit uw interieur 

terug komen in een glazen scheidingswand of deur. Zoals...

•	 De vitrage voor uw raam of de bekleding van uw 

bankstel.

•	 Het houtfineer van uw kast of tafel.  Of wat te denken 

van een blow-up van een foto. 

Dankzij het gebruik van een speciale vacuum techniek in 

combinatie met EVA folie (Ethylene Vinyl Acetate) kunnen 

diverse materialen worden gelamineerd tussen twee 

glaslagen van ieder 6mm. dikte. Bij deze toepassing voor 

Evolvin Wall & Truelight wordt gebruik gemaakt van een type 

glas dat extra helder is zodat het visuele resultaat optimaal is.

In vergelijking tot de meer gangbare methode met PVB   

folie bied de voor Evolvin Wall & Truelight gebruikte  

techniek de volgende belangrijke voordelen:

 

 √  Lamineren met verschillende materialen.

 √  Excellente torsie weerstand.

 √  Hogere esthetische resultaten.

 √  Hoogwaardiger en sterker eindresultaat.
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Uiteraard is het van belang om het door u gewenste materiaal eerst door de productie 

afdeling te laten beoordelen. Er zijn echter ook een aantal standaard stoffen, fineersoorten 

en folie’s leverbaar waar u desgewenst een keuze uit kan maken.

Uitvoeringen

De volgende materialen behoren tot de mogelijkheden (in het geval van aanleveren van 

eigen materiaal uiteraard onder voorbehoud van geschiktheid):

Stoffen  

Zoals vitrage, gordijn- en meubelstof van dunnere kwaliteit.

Houtfineer   

Standaard leverbaar in de volgende houtsoorten: Esdoorn, Beuken, 

Eiken en Zebrano. 

Zeefdruk 

In dit geval direct op het glas. 

Kleurfolie 

Transparant of ondoorzichtig; kies uit de standaard kleuren of een 

Pantone kleur. 

Wallpaper 

Bijvoorbeeld een foto vergroting of grafische opmaak.



2012  © Glaswand.nl

ITALIAANSE GLAZEN SCHEIDINGSWANDEN & DEUREN

Deze informatie is afkomstig van de website van Glaswand.nl. 
Voor vragen, toelichting en meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

GLASWAND.NL

Jasmijnstraat 6a
3732 EC  De Bilt

T +31 (0)30 2201297
F +31 (0)30 2210692

info@glaswand.nl

www.glaswand.nl


