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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. 

VEILIGHEIDSGLAS

Veiligheidsglas kent twee verschijningsvormen:

gehard glas en gelaagd glas.

Gehard glas is door een thermische behandeling 

vijf keer sterker dan gewoon glas. Bij schade breekt 

het in kleine en dus minder gevaarlijke stukjes. 

Deze vorm wordt vaak bij autoruiten en bushokjes 

(abri’s) toegepast.

Gelaagd glas wordt ook wel sandwichglas genoemd.

Dat komt omdat er tussen de glasbladen, als een soort 

sandwich, een kunststof tussenlaag wordt aangebracht. 

Het effect daarvan is dat er een grotere weerstand, 

adhesie en elasticiteit ontstaat. De tussenlagen zorgen 

ervoor dat bij schade, de glasscherven door de kunststof 

tussenlaag worden vastgehouden. Ze blijven er als het 

ware aan vastkleven.

Gelaagd glas is er in een uitgebreide range kwaliteiten. 

Van letselveilig tot extra zwaar inbraakvertragend en 

van brandwerend tot kogelwerend.

Ook bestaande beglazing kan letselveilig of

inbraakvertragend gemaakt worden door middel 

van speciale folies.


