G L A S S I N E N T E R E N C E , E L E V AT O R A N D S E C U R I T Y S O L U T I O N S

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 isolatieglas panelen voor buiten/binnen toepassing

glas leveranciers ten behoeve van de
industriële sector.

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.

Gebogen thermisch geharde afscheidingspanelen

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!

88.4 Gebogen gelamineerde glasvolumes

6 mm keramisch bedrukt en gebogen thermisch geharde glasvolumes
met aan de binnenzijde RVS-panelen structureel verlijmd
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In het segment tourniquettes

NBG kan samen met u flexibele

Als het om complexe geometrische

en liften is levertijd en prijs van

oplossingen creëren waardoor

vormen gaat waar een 3D inmeting

doorslaggevend belang. Hier heeft

u in staat bent het best te

en bijhorende engeneering

NBG op geanticipeerd door het

anticiperen op de huidige markt

gewenst is kunnen wij dit volledig

interne productie systeem zo in te

omstandigheden. NBG heeft de

voor u ontzorgen, wij beheersen

richten dat aan deze belangrijkste

complete productie processen

deze disipline en hebben capaciteit

criteria positief invulling kan

onder 1 dak en een breed scala

deze “turnkey “ van u over te

worden gegeven.

aan basis producten op voorraad.

nemen en uit te voeren.

S200 gebogen rookwerende beglazingssystemen
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