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HET LANDVAC® PROGRAMMA
Vacuüm-glas.eu heeft als eerste in West-Europa het revolutionaire LandVac®-
programma in het assortiment met een leverbaar U-waarde vanaf 0,45!

Hoge thermische isolatie 
vanaf U 0,45W/(m2•K)

Hoge geluids isolatie index 
(RW>39dB)

‘Dikte’ slechts 8,3 mm 
(20Kg/m2)

Condensvrij

Gehard glas

15 jaar garantie

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ULTRA DUN GLAS VOOR 
BESTAANDE KOZIJNEN!
Leverbaar in twee lage U-waarden:
 

 Vacuum Insulated Glass  
 4TL+0.3V+4T U 0,45W/(m2.K)
 
 Vacuum Insulated Glass  
 4TL+0.3V+4T U 0,55W/(m2.K)

Meer specifi caties op vacuum-glas.eu

ULTRADUN:8 mm 
U-WAARDE:0,45

✓

✓

7 VOORDELEN:
Thermische isolatie
Geluidsisolatie
Condensvrij
Volledig gehard
Ultra dun
Milieuvriendelijk
Lange levensduur
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WAAROM LANDVAC® GLAS?
De vele voordelen van LandVac® vacuüm glas kenmerkt 
zich op veel vlakken zoals o.a.

THERMISCHE ISOLATIE
Dankzij de hoogvacuüm ruimte van LandVac®, die de thermische transmissie eff ectief blokkeert, zijn de 
thermische isolatieprestaties van LandVac® 2-4 keer beter dan geïsoleerd glas en 6-10 keer beter dan 
enkel glas. De eigenschappen van dit product voldoen aan alle internationale vereisten voor thermische  
transmissie op ramen en deuren in woning- of utiliteitsbouw.

GELUIDSISOLATIE
Met een geluidsreductie-index van meer dan 39 dB, maakt LandVac® kamers in het centrum van de stad 
stil als een bibliotheek. Dankzij de hoogvacuüm ruimte van LandVac®, die de geluidsoverdracht eff ectief 
blokkeert, zijn de geluidsisolatie-prestaties veel beter dan bij geïsoleerd glas. Het heeft opmerkelijke 
akoestische eigenschappen tegen hoge penetrerende midden- en laagfrequente geluiden zoals 
verkeers- en bouwgeluiden.

GEHARD GLAS
Met een dikte van 8,3 mm kan de druk, gelijk aan 1 m2 LandVac®, van 
40 volwassenen met een gemiddeld lichaamsgewicht van 70 kg dragen. 
Door lage-temperatuur afdichtings-technologie te gebruiken, behoudt 
LandVac® volledig zijn hoge sterkte, slagvastheid en andere veiligheids-
kenmerken van gehard glas. In het geval dat het glas breekt, valt het 
uiteen in kleine en minder schadelijke honingraatvormige deeltjes.

CONDENSVRIJ
Condensvrij, zelfs wanneer de temperatuur 
onder -50 � zakt. Dankzij het ultra lage dauwpunt 
kan LandVac® in gebouwen zijn uitzonderlijke 
transparantie behouden. LandVac elimineert 
eff ectief de dauwcondensatie tussen glaslagen. 
Ondertussen verlaagt de hoge thermische 
weerstandseigenschap het dauwpunt van het 
LandVac®-oppervlak ook aanzienlijk.

Gewoon glas LandVac®

MEER WETEN? Uw leverancier:

Global Glass Group BV
Weerenweg 16  - 1161 AH 
Amsterdam-Zwanenburg
+31(0)20 303 28 92
www.@globalglassgroup.com
info@globalglassgroup.com

Landvac® is onderdeel van LandGlass, de wereldwijd bekende 
leverancier van glas hardingmachines. Vacuum-glas.eu, onderdeel 
van Global Glass Group, is de eerste exclusieve distributiepartner 
van LandVac® in West-Europa voor dit revolutionaire glasproduct. 

Kijk voor meer info op www.vacuum-glas.eu

Landvac® is onderdeel van LandGlass, de wereldwijd bekende 
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