EVEN VOORSTELLEN...
Nissink Business Glass B.V is meer dan een
decennium lang een veelzijdig specialist in
het aanbod van glasoplossingen op maat
voor diverse branches.
Met een wereldwijd netwerk en een
hypermodern machinepark van ruim 3000
m2 is Nissink Business Glass B.V uitgegroeid
tot één van de toonaangevende maatwerk

Gebogen gehard, beloopbare glazen traptreden, 3 voudig gelamineerd glas

glas leveranciers.

PRESTATIEGEDREVEN
PRODUCTEN
De technologie achter onze producten biedt
u mogelijkheden dat gewoon glas niet heeft.
Van hoge duurzaamheid en lichtbeheersing
tot corrosieweer-stand en veiligheid. Alles
wat u ooit met glas wilt doen, wordt nu
mogelijk.
4 voudig beloopbaar glas

UITGEBREIDE
COMBINATIEMOGELIJKHEDEN
Nissink Business Glass B.V. biedt een
uitgebreide lijn van interieur glasproducten.
Met honderden combinaties en
verschillende prestaties, kleuren, texturen
en afwerkingen. U kunt op één plaats al
het glas vinden dat u nodig heeft voor uw
projecten.

Wij adviseren
		u graag!

Geharde sentry glas panelen

Traptreden met anti slip (R11)

Gelakt glas (organisch en ceramisch)

Glas dat makkelijk te reinigen is en

Glas met uitzonderlijke duurzaamheid

Gelakt aan één zijde met een ondoorzichtige

bestand is tegen kalkaanslag

Uitzonderlijke duurzaamheid, die uw

organische lak. Zijn glanzende,

Makkelijk te reinigen en bestand tegen

glastoepassing beschermt tegen slijtage

ondoorzichtige, uiterst reflecterende kleur

kalkaanslag. Permanente bescherming

door het dagelijkse schuren en krassen,

geeft een bijzondere uitstraling aan elke

tegen corrosie en verkleuring. In

zonder in te leveren op helderheid. Met

ruimte. Breng uw ontwerpen naar een

tegenstelling tot producten die men

dit glas kunt u erop vertrouwen dat uw

hoger niveau met een volle, rijke kleur op

vernevelt of smeert, maakt deze

wand, tafelblad, toonbank, lift, display

decoratieve oppervlakken, deuren, wanden

bescherming deel uit van het glas zelf,

of balustrade er als nieuw uit zal blijven

en tussenwanden, en zo veel meer.

zodat het glas de meest hardnekkige

zien tot lang na de installatie.

omstandigheden kan weerstaan. Perfect
voor douche, badwanden en een groot
aantal andere toepassingen waarbij een
glasoppervlak vereist is dat bestand is
tegen hard water, vlekvorming en corrosie.

Satijnglas

Figuurglas

Dit glas is het unieke satijnglas van Nissink

Door half gesmolten glas tussen twee

Business Glass B.V., dat een opvallende en

rollen te persen worden aparte patronen

aparte mix van elegantie, licht en privacy

gecreëerd die licht kunnen verspreiden
en uitnodigen tot grotere creatieve
uitdrukking. Standaard texturen zijn perfect
als basiselement of om andere kenmerken
uit het ontwerp nadrukkelijk naar voren te
laten komen. Ze brengen op een betaalbare
manier meer stijl in meubelen, deuren,
douche- en badwanden, scheidingswanden
en zoveel meer.

biedt. De afwerking is uiterst zacht en
Spiegels met duurzame glans

heeft een glossy look. Dit glas is uitermate

De spiegels van Nissink Business

geschikt voor tussenwanden, trappen,

Glass B.V. zijn perfect voor elke

deuren, douchewanden, meubels en

binnenruimte. U kunt denken aan

andere toepassingen.

decoratieve wanden, kastdeuren,
displays en zoveel meer. Ruimtes gaan
fonkelen wanneer kunst, sculpturen en
unieke binnenhuisarchitectuur door dit
glasproduct weerspiegeld worden.

Helder en
transparant,
net als onze
producten!
www.nissinkglass.com

Decoratief gelamineerd glas
Design- en prestatiekenmerken worden
gerealiseerd door twee of meer glasplaten
aan elkaar te hechten door middel van een
duurzame kunststof tussenlaag. Meerdere
Ultra clear glas

tussenlagen leiden tot de gewenste

Dit hoogst mogelijke transparante float

prestaties, van weerstand tegen doorvallen

glas is zeer geschikt voor deuren, vitrines,

of het beperken van geluid. Het gelaagde

displays en andere toepassingen waar een

glas van Nissink Business Glass B.V. zal

zo hoog mogelijke transparantie gevraagd

u helpen om het maximale toe te voegen

wordt. De LTA waarde is lager waardoor

aan residentiële en commerciële ruimtes

deze geschikt wordt voor toepassingen in

of om de prestaties te verbeteren met

bijv. de marine sector.

veiligheid of geluidscontrole.
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