Monumentenglas voorzien van
een extra laag
Het Amsterdamse bedrijf A&A Glashandel
is gespecialiseerd in leveren en het monteren van het zogenoemde Old Style monumentenglas, dat in eigen beheer is
ontwikkeld. Ongetwijfeld geïnspireerd
door de fysieke omgeving hebben zij tal
van monumentale panden van dit glas
voorzien. Roy van Ham, productmanager
bij A&A Glashandel vertelt over het door
hun ontwikkelde monumentenglas.

thema

Authentieke weerspiegeling van hedendaagse eisen

A

Monumentaal pand in
Santpoort, dat volledig in
oude staat is teruggebracht. A&A Glashandel
uit Lijnden leverde hiervoor Old Style monumentenglas en monteerde het
in de kozijnen.

Old Style™ is in de volgende samenstelling leverbaar
Old Style™ 4 mm, Old Style™ 6 mm,
Old Style™ gelaagd 4/4-2 en Old Style™ Isolatieglas (in verschillende diktes leverbaar)

Old Style Monumentenglas voldoet
aan de huidige eisen:
Old Style™ 4 mm float
U-waarde 3.8
Zontoetredingswaarde (ZTA) 74%
Lichttoetredingswaarde (LTA) 80%
Dikte 4 mm
Old Style™ gelaagd glas
U-waarde 3.8
ZTA-waarde 72%
LTA-waarde 74%
Dikte 8 mm

&A Glashandel levert aan de zakelijke en de particuliere markt. Ze hebben een soort groothandelfunctie
en leveren dus glas aan schilders, bouwbedrijven, onderhoudsbedrijven en aannemers. Ook hebben ze een eigen
montageploeg die als het nodig is het glas ook in de kozijnen zet. AA Glashandel heeft door de grote vraag naar
monumentaal glas een eigen merk ontwikkeld Old Style™. Dit glas heeft een antieke, gewelfde oppervlaktestructuur en is voorzien van een harde coating die isolerend werkt.
Van Ham heeft meestal te maken met renovatieprojecten
van oude panden die voorzien moeten worden van nieuw
glas. In het bestek staat vaak al aangegeven dat het monumentenglas moet zijn, dat er oud uit moet zien, om
het authentieke karakter van het pand intact te laten.
“Echt oud glas heeft nooit dezelfde kwaliteitseigenschappen als nieuw dubbel glas,” legt Van Ham uit. Dubbel
glas, ofwel isolatieglas heeft een minimale dikte van 13
mm en levert bij het renoveren van oude panden veelal
het praktische bezwaar op dat het te dik is voor de bestaande sponningen. “De smalle sponnigen kunnen wel
enkelbladig en extra gelaagd glas aan, dat ongeveer dezelfde prestatie-eisen heeft als isolatieglas. Old Style™
lijkt op het oude glas van weleer, maar voldoet bijvoorbeeld wel aan de hedendaagse isolatiewaarden.”
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