Glas
Een aantal deuren in uw woning wordt intensief gebruikt.
Doordat steeds meer mensen kiezen voor licht en ruimte
in de woning neemt het aandeel van deuren met één of
meerdere glasruiten dan ook sterk toe. Niet alleen de
deur dient dus tegen een stootje te kunnen, maar juist
ook het glas.
Skantrae heeft nagenoeg haar hele glasprogramma
uitgerust met gehard veiligheidsglas!
Glas-in-lood bevat waar mogelijk veiligheidsglas.
Gehard glas is circa 5 keer zo sterk als normaal glas.
Mocht onverhoopt het glas toch kapot gaan, dan zijn
grote, gevaarlijke stukken uitgesloten. De ruit zal
vervolgens in honderden stukjes uiteen barsten. Hiermee voldoet Skantrae aan de NEN 3569 norm.

De gefigureerde kant van het glas (facet- en satinato glas
bijvoorbeeld) wordt aan de zogenaamde ‘vaste-latten’
kant gemonteerd. Dit betekent aan de kant waar de
glaslatten NIET verwijderbaar zijn.
Het glas-in-lood bestaat uit een zinklegering die met een
zwarte patina is afgewerkt. Deze legering is vele malen
sterker en stabieler en dus veiliger dan lood.
Het glas-in-lood niet reinigen met agressieve
schoonmaakmiddelen maar met water en bijvoorbeeld
groene zeep. Ook wordt het gebruik van kit afgeraden om
chemische reactie met de patina, met
kleurverandering tot gevolg, te voorkomen.

Skantrae veiligheidsglas

Normaal glas

Duurzaam en glas
6

Duurzaamheid
Skantrae heeft duurzaam ondernemen tot een vast onderdeel gemaakt van haar
strategie. Bij de productontwikkeling van houten producten wordt dan ook zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van beschikbare gecertificeerde houtsoorten die geschikt
zijn voor onze producten.
Samen met onze wereldwijde leveranciers worden producten ontwikkeld die voldoen
aan de regels van FSC en PEFC. Verantwoord hout en oog voor sociale leefomstandigheden van lokale bevolkingsgroepen zijn hierbij belangrijke factoren die geenszins ten
koste gaan van de kwaliteit en design van onze producten. Zie voor meer informatie
over FSC en PEFC www.fsc.org en www.pefc.org.
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Blank glas

Facet blank glas

Facet Satinato glas

Satinato / Nevel glas

ArtDeco 76 glas

ArtDeco 82 glas

Glasopties voor binnendeuren
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Bosco glas

Ramo glas

Albero glas

Crepie glas

Canalé blank glas

Canalé mat glas
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Glas-in-Lood 11

Glas-in-Lood 12

Glas-in-Lood 13

Glas-in-Lood 14

Glas-in-Lood 15

Glas-in-Lood 17

Glasopties voor binnendeuren
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Glas-in-Lood 18

Glas-in-Lood 19

Glas-in-Lood 20
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