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 WAAROM GLASPUNT?

■  Glaspunt is gebundeld vakmanschap in een landelijk 

netwerk. Deskundig, ervaren en oplossingsgericht.

■  Glaspunt is snel en service gericht. Bij glasschade is 

één telefoontje voldoende om alles te regelen.

■  Glaspunt is dag en nacht bereikbaar en bij 

noodgevallen binnen een uur ter plaatse.

In de regel wordt de originele beglazing direct 

gemonteerd en isolerende beglazing en 

veiligheidsglas dezelfde dag nog hersteld.

■  Glaspunt verzorgt op verzoek de fi nanciële 

afhandeling met de verzekeraar en doet indien 

gewenst ook de aangifte bij de politie.

■  Glaspunt-monteurs werken netjes en leveren ‘schoon’ 

en splintervrij op. Bovendien wordt de nieuwe ruit 

aan binnen- en buitenzijde gewassen.

Zonodig doen ze sloffen over hun schoenen om vuil 

en/of beschadiging van het interieur te voorkomen.

■  Glaspunt levert kwaliteit en zekerheid en werkt

kosteneffi ciënt. 

0800-00 03



WIE ZIJN WE?

Glaspunt is een organisatie van samenwerkende 

zelfstandige glasbedrijven. Een samenwerking die is 

gebaseerd op vakmanschap, kwaliteit en service.

Glaspunt-bedrijven zijn verspreid over heel Nederland.

Glaspunt-bedrijven hanteren een hoog serviceniveau 

en werken met uitstekend opgeleide monteurs.

Glaspunt werkt met één gratis telefoonnummer 

en schakelt bij glasschade het dichtstbijzijnde 

Glaspunt-bedrijf in. Een fi jnmazige landelijke dekking 

garandeert snelle actie bij calamiteiten.

24 uur per dag en 7 dagen per week.

WAT DOEN WE?

Glaspunt is een complete dienstverlener voor zowel 

bedrijven als voor particulieren. 

Glaspunt is een snelle probleemoplosser bij glasschade 

(inclusief fi nanciële afhandeling met de verzekering 

en eventuele aangifte bij de politie) maar ook een 

deskundig adviseur als het gaat over toepassing van 

specifi eke glassoorten. 

ADVISEUR EN INSTALLATEUR

Het vakmanschap van de Glaspunt-specialisten staat 

garant voor deskundige en kwalitatieve adviezen. 

Want glas is er in vele soorten, uitvoeringen en 

eigenschappen. Daarom adviseren wij u graag over 

de beste oplossing voor uw situatie. En natuurlijk volgt 

op zo’n zorgvuldig maatwerkadvies een vlekkeloze 

montage door onze monteurs. 

GLASSOORTEN EN BEWERKINGEN

Glas is er in een overweldigende hoeveelheid soorten 

en samenstellingen. Naast veiligheidsglas en 

isolerend glas voeren we een breed assortiment 

fi guurglas, gekleurd glas, draadglas, ontspiegeld glas, 

spiegels enz.
 

Glas voor zowel buiten als binnen. Zowel in klassieke 

toepassingen, zoals bij het ambachtelijke glas-in-lood, 

als verwerkt in hypermoderne architectuur.
 

Ook in het moderne interieur wordt steeds vaker 

gebruik gemaakt van glas. En dat is niet zo gek, 

want de mogelijkheden voor toepassing zijn legio. 

Al of niet bewerkt door middel van slijpen, polijsten, 

facetslijpen, buigen, zandstralen, gaten boren enz. 

wordt glas ook gebruikt voor onder andere vloeren, 

traptreden, tafelbladen, scheidingswanden, deuren 

en meubels.
 

Op onze website www.glas.nl vindt u meer en 

uitgebreidere informatie over het gebruik van glas, 

glassoorten, bewerkingen en toepassingen.


