Thermobel

dé referentie in isolatieglas

Zeg niet zomaar
‘beglazing’ tegen
®
een Thermobel
GUN UW RAMEN EEN THERMOBEL® !
Al 75 jaar blinkt AGC Glass Europe (vroeger Glaverbel) uit in de productie
van dubbele en drievoudige beglazing. Thermobel, ons merk voor
isolerende beglazing, is dankzij deze technische kennis en industriële
expertise, zowat dé referentie geworden voor alle isolatieglas.

Kwaliteit en betrouwbaarheid verzekerd
Hoe kan Thermobel u zijn kwaliteit en betrouwbaarheid garanderen? Simpel: ieder materiaal
dat we gebruiken voor ons isolerend glas moet voldoen aan onze strenge interne specificaties.
En deze zijn veel strenger dan de waarden die de markt vraagt. Zo bent u zeker van topkwaliteit.

Productie in België en Nederland door enthousiaste medewerkers
De ramen van Thermobel hebben zo’n hoogwaardige kwaliteit omdat ze met liefde zijn gemaakt.
Een ploeg enthousiaste medewerkers maakt onze beglazing in een van onze 16 fabrieken
in België en Nederland.

Groen en innovatief
We leggen de lat hoog voor onze Thermobel producten. We gebruiken altijd de meest vooruitstrevende technologieën om onze producten innovatiever, efficiënter, veiliger en
milieuvriendelijker te maken.
Het glas waarmee we de Thermobel beglazing maken, is ‘Cradle to Cradle’ gecertificeerd.
‘Cradle to Cradle’ of C2C is een concept dat ervan uit gaat dat grondstoffen tijdelijk
‘ingesloten’ worden in een product om later weer opnieuw te gebruiken. Alle gebruikte
materialen moeten na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in
een ander p roduct. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies zijn en alle restproducten moeten
hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.

CE-markering
Thermobel producten voldoen aan alle Europese eisen en dragen daarom
de CE-markering. Maar daarnaast beschikt Thermobel ook over andere
belangrijke certificaten voor milieu- en energieprestaties.

Unieke identificatienummer
Elk Thermobel raam, geproduceerd door AGC Glass Europe, heeft ook een
uniek identificatienummer. Dit nummer, dat u aan de binnenkant van
het raam vindt, bevat alle informatie over de beglazing: over de aankoop,
de garantie, de samenstelling, de eigenschappen. Met deze code hebt u een
sluitend bewijs dat uw beglazing echt van Thermobel is.

10 jaar garantie
AGC biedt u 10 jaar garantie op de afdichting van al zijn isolerende
beglazing. Vanaf de productiedatum voor de eerste levering, garandeert
AGC Glass Europe u dat de beglazing er na 10 jaar nog altijd even nieuw
uitziet: zonder minder goed zicht door condensatie of stofdeeltjes aan
de binnenkant.

Elk Thermobel®
raam heeft een
unieke code

www.eeuwenaert.be

Thermobel , niets dan voordelen !
®

Een comfortabel binnenklimaat dankzij superisolerende beglazing
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Thermobel® beglazing verdient zichzelf terug
Door zijn uitstekende isolerende werking, laat Thermobel beglazing uw
verwarmingskosten dalen. Daarbovenop krijgt u verschillende regionale
en gemeentelijke premies*. Als u uw ramen vervangt, kunt u (in
sommige gevallen) zelfs uw ecocheques* gebruiken bij de aankoop van
nieuwe ramen.
* alleen in België.
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Standaard dubbele beglazing (zonder coating)

Isoleren is altijd een rendabele investering !
Superisolerende Thermobel-beglazingen zijn voorzien aan de binnenzijde
van het glas van een dun laagje volledig doorzichtig edelmetaal, dat zich ten
opzichte van de omgevingswarmte gedraagt als een onzichtbare spiegel.
De warmte wordt in het gebouw teruggekaatst en daar vastgehouden.
Thermobel isoleert 5 maal beter dan een enkele beglazing en 2 à 3 maal
beter dan een traditionele dubbele beglazing.

Voor elke wens een Thermobel® raam
Misschien hecht u belang aan een goede geluidsisolatie voor uw raam?
Misschien vindt u warmte-isolatie belangrijker? Of staat bescherming
tegen de zon bovenaan uw lijst? Wat de wensen voor uw nieuwe ramen
ook mogen zijn, Thermobel voldoet glansrijk aan uw eisen. In het
gamma van maar liefst 250 producten zit zeker de perfecte beglazing
voor u.

Meer info?
www.yourglass.be
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