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AGC GLASS EUROPE 

Een Europese leider in vlakglas…

Het in Brussel gevestigde AGC Glass Europe produceert en  
verwerkt vlakglas voor de bouw (buiten- en binnenbeglazing), 
de automobielindustrie, toepassingen in zonne-energie en 
gespecialiseerde bedrijven*.

*  Transport (trein, metro, schip), elektrische huishoudapparatuur, 

hightech toepassingen.

AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC Glass, de wereldleider 
in vlakglas. De signatuur “Glass Unlimited” weerspiegelt de vele 
mogelijkheden van:

•  glas als materiaal dat voortdurend aan nieuwe behoeften voldoet 
(comfort, energiebehoud, veiligheid en gezondheid, esthetiek);

•  innovatieve producten en processen: het resultaat van 
doorlopend onderzoek naar geavanceerde glastechnologieën;

•  de industriële basis, bestaande uit 18 floatglasfabrieken en meer 
dan 100 distributie- en verwerkingsbedrijven in Europa, van 
Spanje tot Rusland;

•  het wereldwijde netwerk van AGC-verdelers;

•  de ontwikkeling van het distributienetwerk, bestaande uit 
regionale centra en lokale centra.

AGC Glass Europe telt op het ogenblik 14.000 werknemers.

Meer informatie vindt u op www.agc-glass.eu (informatie over  
het bedrijf) en www.yourglass.com (informatie over glas voor 
de bouwsector en binnenhuisinrichting).

Glas neemt in de bouw een steeds grotere plaats in. 
Waar transparantie vroeger de grootste troef was, 
lijkt er nu gewoon geen einde meer te komen aan 
zijn eigenschappen en functies: thermische isolatie en 
zonregulering, veiligheid, esthetiek, enz. Het gevolg is 
een breed assortiment residentiële toepassingen.  

Deze brochure kan u helpen bij uw keuzes in de rijke 
wereld van de beglazingen van AGC Glass Europe. De 
brochure bestaat uit twee delen:

•  uitleg over de verschillende functies van het 
assortiment residentiële beglazingen, met een 
overzicht van alle basisbegrippen.

•  onze glasoplossingen voor uw woning;

Raadpleeg ook onze Pocket Value met alle technische 
eigenschappen van de beglazingen.

Nog vragen of twijfels?  
Neem dan eens een kijkje op onze site
www.yourglass.com of neem contact op met  
uw dichtstbijzijnde AGC leverancier.
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LTA

ZTA/SF

Ug

ZONTOETREDINGSFACTOR  
EN LICHTTRANSMISSIE

ZONTOETREDINGSFACTOR 

De zontoetredingsfactor (ZTA of SF) is het percentage 
zonne-energie dat door de beglazing dringt. Hoe 
groter dit percentage, hoe meer gratis warmte het 
gebouw binnen komt en hoe minder u dus in de 
winter hoeft te stoken. Al naargelang de oriëntatie 
voor de zon zal men voor een hogere dan wel lagere 
zontoetredingsfactor kiezen. 

LICHTTRANSMISSIE 

De lichttransmissiefactor (LTA) is de fractie zichtbaar licht 
die de beglazing doorlaat. Hoe hoger deze coëfficiënt, 
hoe meer licht in de woning zal binnenkomen.

In het productgamma van AGC vindt u een passende 
oplossing voor diverse vereisten qua lichttransmissie, 
variërend van enkele % (voor toepassingen waarbij de 
verblinding tot een maximum beperkt moet worden), tot 
maar liefst 80% LTA. 

Ug-WAARDE

Om het energieverlies tot een minimum te beperken en 
dus een maximale thermische isolatie te verkrijgen, moet 
de warmtetransmissiecoëfficiënt (Ug) van de beglazing 
zo laag mogelijk zijn. Bij een beglazing met een beperkte 
warmtetransmissie kan een maximale hoeveelheid 
warmte in de woning behouden blijven. De Ug-waarde 
van een beglazing varieert van Ug = 5.8 W/(m².K) 
voor een enkel glas tot Ug = 0.4 W/(m².K) voor de best 
presterende samenstellingen in drievoudige beglazingen.

Verwarming en airconditioning maken in een gebouw bijna 70% van het totale energieverbruik uit. De prestaties van een 
isolerende beglazing of van een geheel raam kunnen aan de hand van verscheidene factoren worden gemeten en vergeleken. 
Vergelijk de prestaties van de AGC-beglazingen op grond van de volgende indicatoren:

LTA

Ug

ZTA/SF
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WELK NIVEAU VAN AKOESTISCHE ISOLATIE?

Als u in de buurt van een spoorlijn, een luchthaven of zelfs 

een gewone weg woont, zal het voor u van groot belang zijn 

dat uw beglazingen een goed akoestisch isolatievermogen 

bieden. Het niveau van geluidssterkte wordt meestal berekend 

in decibel (dB). Het niveau van geluidsbescherming wordt 

weergegeven in een “gewogen geluidverzwakkingsindex” of 

Rw (C, Ctr). AGC kan beglazingen leveren die al naargelang hun 

samenstelling een akoestische isolatie tot Rw = 51dB bieden. 

Hieronder volgen enkele voorbeelden van geluidwerend glas, 

Phonibel* genaamd, voor de geluidsisolatie van uw woning.

WELK NIVEAU VAN THERMISCHE ISOLATIE  
EN ZONWERING?

Al naargelang de ligging en blootstelling van uw beglazing 

aan de zon, het klimaat in uw regio en uw verwachtingen 

inzake isolatie, heeft u verschillende keuzemogelijkheden:

•  Om een goede woningisolatie te verkrijgen, tegen redelijke 

kosten, raadt AGC aan ten minste een hoogrendement (HR) 

beglazing te gebruiken.

•  Kiest u voor een zeer energiezuinige woning of een passieve 

woning, dan is drievoudige beglazing de oplossing. Met deze 

oplossing wordt namelijk de hoogste thermische isolatie en 

een zeer goede lichttransmissie verkregen. Men is dan op 

zoek naar een Ug-waarde van minder dan 0.8 W/(m².K) en 

een zontoetredingsfactor van meer dan 50%.

•  In serres/veranda’s zal men de voorkeur geven aan HR-

beglazingen die een goede zonregulering bieden om in de 

zomer de risico’s op oververhitting te beperken en in de 

winter een warmtecomfort te verzekeren.

HOE KIEST U EEN BEGLAZING?

Op het moment dat u een beglazing kiest, 

dient u een aantal parameters in acht 

te nemen om er zeker van te zijn dat de 

prestaties van het glas aan uw behoeften 

voldoen.

De belangrijkste aspecten zijn thermische 

isolatie en zonregulering, esthetiek, 

akoestische isolatie en veiligheid.
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VRAGEN DIE U ZICH KUNT STELLEN

Opmerking : Deze waarden worden bij wijze van voorbeeld gegeven, andere parameters 

beïnvloeden het vermogen van glas om een specifiek geluid te isoleren.  

* Meer info op pagina 12

1 Dubbele beglazing met Stratobel gelaagd glas
2 Dubbele beglazing met Stratophone geluidwerend gelaagd glas

>

Geluidsomgeving Type AGC  
Phonibel 

aangeraden

RW-index  
(C ; Ctr)

Langzaam stadsverkeer  
(<50km/h), elke 15 à 30 seconden 
één voertuig.

2534  
(6-15-4)

34  
(-1;-4)

Snel verkeer, op 100 à 200 m  
van de autosnelweg.

2536  
(8-12-5)

36  
(-1;-4)

Langzaam spoorwegverkeer 
(<70km/h), op 100 à 200 m  
van de spoorlijn.

3138  
(10-15-6)

38  
(-1;-4)

Snel spoorwegverkeer (>70km/h), 
op 200 à 400 m van de spoorlijn.

S3239  
(6-15-111) 

39  
(-1;-4) 

Luchthaven op minder dan 1km.
ST3643  

(8-15-132)
43  

(-2;-4)



Gelaagd glas

Stratobel gelaagd glas (verschillende glaslagen gelamineerd  met 

een of meerdere PVB*-folies) biedt een hoger veiligheidsniveau 

en is buitengewoon moeilijk te breken. Wanneer het glas breekt, 

blijven de scherven aan de PVB-folies kleven. Deze beglazingen 

hebben de voorkeur wanneer u zich wil beschermen tegen 

ongevallen en/of diefstal (inbraakrisico’s, grote glazen puien, 

balustrades…). Door de plaatsing van PVB-folies tussen de 

glaslagen wordt bovendien de akoestische isolatie van een 

beglazing verbeterd en de UV-straling geabsorbeerd (hetgeen 

de risico’s op verkleuring door de zon beperkt).

WELK NIVEAU VAN VEILIGHEID?

Gehard glas

Gehard glas biedt drie grote voordelen: betere weerstand tegen 

mechanische schokken, betere weerstand tegen thermische 

spanning en breuken in kleine, onscherpe scherven.

Al naargelang de uiteindelijke toepassing, zullen bepaalde beglazingen een hoger veiligheidsniveau bieden. Meestal worden 

twee types verwerkingen gebruikt om de weerstand van een glas te vergroten en/of bij ongevallen de risico’s te beperken.

* Polyvinylbutyral

Versplintering van thermisch gehard glas

Versplintering van gelaagd glas
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Zie ook onze demonstratievideo 

met stootbelastingproeven op 

onze site www.yourglass.com.



BEGLAZING MET ANTICONDENSFUNCTIE

Een krachtige thermische isolatie kan tot condensvorming 

leiden op de buitenkant van het glas. Condensvorming gebeurt 

‘s nachts of bij het ochtendgloren, wanneer temperaturen 

laag zijn en de luchtvochtigheid hoog is. Condens maakt 

glas ondoorschijnend, wat betekent dat het moeilijker wordt 

om erdoorheen te kijken. AGC stelt een beglazing voor, die 

dankzij een specifieke coating, de vorming van de condens 

op het buitenglas vertraagt (zelfs verhindert in bepaalde 

omstandigheden).

•  Thermobel AF TopN+ : dubbele beglazing die de anticon-

densfunctie met thermische isolatie combineert.

•  Thermobel TG AF TopN+ : drievoudige beglazing die de anti-

condensfunctie met thermische isolatie combineert.

SERRE / VERANDA

De glaskeuze voor uw serre/veranda is beslissend voor het 

warmte comfort in zomer én winter. Een optimale oplossing 

inzake zonwering hangt namelijk van de volgende scenario’s af 

voor de verticale beglazingen:

•  Wanneer de zoninstraling beperkt is en een optimale 

warmteisolatie nagestreefd wordt, adviseren wij een dubbele 

beglazing met een TopN+ coating (Thermobel TopN+). Is 

daarentegen de zoninstraling aanzienlijk, dan wordt bij 

voorkeur een dubbele beglazing met een coating van het 

type EnergyN (Thermobel EnergyN) aanbevolen.

•  Om oververhitting en schittering door de zon te vermijden, 

is het aan te bevelen om voor het dak een type beglazing 

te kiezen, dat op deze punten optimaal presteert, zoals 

Stopray (om veiligheidsredenen gecombineerd met een blad 

gelaagd glas).

DAKBEGLAZING

In de zomer schijnt de zon vooral op het dak. Hierdoor bestaat 

er een reëel risico dat het in de serre/veranda erg warm 

wordt. Met een beglazing die een doeltreffende zonwering 

biedt, een beglazing met een lage ZTA/SF waarde, kunt u zich 

beschermen tegen een al te sterke straling. 

Het Thermobel Stopray gamma biedt de ideale eigenschappen 

voor een optimale zonregulering, in het bijzonder voor dak-

beglazingen en andere beglazingen die aan veel zon blootstaan.
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PRODUCTEN

De producten die in dit tweede deel van de brochure worden 

gepresenteerd kunnen met verschillende beglazingen worden 

geassembleerd: 

•  Dubbele beglazing: Thermobel TOPN+, Top 1.0, EnergyN, Stopray.

•  Superisolerende dubbele beglazing: Thermobel 0.8.

•  Drievoudige beglazing: Thermobel TG (Triple Glass).

DUBBELE BEGLAZING - THERMOBEL

AGC biedt een uitgebreid assortiment Thermobel dubbele 

beglazingen. Deze isolerende beglazingen bestaan uit twee 

glasbladen en een afstandshouder, die gevuld wordt met lucht 

of een edelgas. Hiermee kunnen Ug-waarden tussen 0.9 en 1.1 

worden verkregen.

SUPERISOLERENDE DUBBELE BEGLAZING - 
THERMOBEL 0.8 

De nieuwe generatie superisolerende dubbele beglazingen 

van de groep AGC Glass Europe, Thermobel 0.8, is geschikt 

voor residentiële toepassingen. Zij biedt op het ogenblik de 

beste thermische isolering (Ug 0.8) op de markt van dubbele 

beglazingen. Een ideaal product dus voor wie op zoek is naar 

een compacte, lichte en superisolerende glasoplossing.

DRIEVOUDIGE BEGLAZING - THERMOBEL TG

Deze isolerende drievoudige beglazing bestaat uit drie 

glasbladen waarvan de twee buitenste bladen voorzien zijn van 

een isolerende coating.

Met driedubbele beglazingen kunnen de energiekosten 

worden beheerst en kan aan de hoogste isolatienormen 

worden voldaan (Ug-waarde tot 0.4). Zij worden ook gebruikt 

in bouwprojecten die een extreem laag energieverbruik vereisen 

(passieve woning, enz). 

AGC heeft verscheidene producten ontwikkeld die speciaal zijn 

afgestemd op toepassingen in driedubbele beglazing, zoals de 

TRI-coating (die perfect afgestemde prestaties levert).

7

DUBBELE EN DRIEVOUDIGE BEGLAZINGEN



BESCHRIJVING

•  Dubbele beglazing met een isolerende 

waarde van Ug 1.1.

VOORDELEN

•  Isolerend: ruim twee maal sterker isolerend dan  
een traditionele dubbele beglazing.

•  Neutraal aanzicht en lage lichtreflectie.

•  Aanzienlijke zontoetreding.

ISOLERENDE BEGLAZING

8
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BESCHRIJVING

•  Thermobel Top 1.0 biedt aanzienlijke 

energiebesparingen in zomer én winter voor 

residentiële gebouwen.

VOORDELEN

• Hoogisolerend.

• Beperkte zontoetreding.

Dubbele beglazing met een isolatiewaarde Ug van 1.0.

THERMOBEL TOP 1.0

THERMOBEL TOPN+ 
THERMOBEL TOPN+T



SUPERISOLERENDE BEGLAZING
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BESCHRIJVING

•  Drievoudige beglazing die bestaat uit drie 

glasbladen waarvan de twee buitenste 

voorzien zijn van een isolerende coating van 

het type TOPN+ of TRI.

VOORDELEN

•  Sterke Ug-waarde (0.8 - 0.4).

•  Hoge lichttransmissie.

•  Hoge zontoetredingsfactor.

•  Levert een grote hoeveelheid gratis zonnewarmte op2.

•  De temperatuur aan de binnenzijde van de beglazing ligt  
dicht bij de temperatuur van de ruimte.

THERMOBEL TG

1 Afhankelijk van ruitafmeting en toepassing.
2 Voor een exacte berekening van het potentiële energievoordeel bij bouw of renovatie verwijzen wij naar volgende studies, beschikbaar op de site www.yourglas.com, Thermobel :  
IFT Rosenheim en Tribu.

DRIEVOUDIGE BEGLAZING

THERMOBEL WARM EDGE

THERMOBEL WARM EDGE is een hoogrendementsbeglazing waarvan de metalen afstandhouder is vervangen door 
een Warm Edge afstandhouder. Dit is een kunststof afstandhouder, die de warmtebrug aan de glasranden doorbreekt en 
zo het warmteverlies rondom de beglazing beperkt.

BESCHRIJVING

•  Dubbele beglazing met zowel op de binnen- 

als buitenruit een isolerende coating. De 

spouw is gevuld met een edelgas.

VOORDELEN

•  Beste thermische isolatie (Ug 0.8) in dubbelglas

•  Dunne samenstelling (vanaf 18 mm)1.

•  Licht in gewicht (vanaf 20 kg/m²).

THERMOBEL 0.8



BESCHRIJVING

•  Isolerende beglazing met als buitenblad 

een Planibel EnergyN of een Planibel 

Stopray. De zonregulerende functie wordt 

verkregen door het aanbrengen van een  

doorzichtige coating op het glas. Er zijn  

verschillende prestaties, kleuren en licht-

reflecties beschikbaar.

VOORDELEN

Goede prestaties gedurende het hele jaar, zowel qua thermische isolatie 
als zonregulering. Beantwoordt aan alle thermische voorschriften.

EnergyN: discrete en zeer neutrale beglazing. Leent zich dankzij haar 
esthetische, thermische en zonregulerende eigenschappen zeer goed 
voor de woningsector (vooral wanneer de beglazing op het zuiden ligt).

THERMOBEL ENERGYN
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THERMISCHE ISOLATIE EN ZONREGULERING

THERMOBEL STOPRAY

VOORDELEN

Stopray: er zijn verschillende niveaus van prestaties, kleuren en 
lichtreflectie beschikbaar. Geschikt voor alle klimaten: verenigt 
zonregulering in de zomer met thermische isolatie in de winter. Vooral 
zeer geschikt voor gebouwen met airconditioning, om een aangename 
temperatuur te behouden en op energiekosten te besparen.

THERMOBEL STOPRAY: Ug-WAARDE VAN 0.9

In het gamma Thermobel Stopray zijn de volgende producten ook 
beschikbaar met een Ug-waarde van 0.9: Stopray Vision-50, Stopray 
Vision-50T, Stopray Vision-60, Stopray Vision-60T, Stopray Lime 61T, 
Stopray Vision-36T, Stopray Indigo 48T, Stopray Titanium 37T en 
Stopray Silver.



BESCHRIJVING

•  Samenstelling van twee of meer glasbladen 

glasbladen met een of meerdere tussenlagen.

•  De structuur van de samenstelling 

en het aantal PVB-lagen bepalen het 

veiligheidsniveau inzake bescherming van 

personen en goederen en inbraak-, kogel- 

en explosiewerendheid; samenstellingen 

met polycarbonaat zijn eveneens mogelijk.

•  De PVB-lagen zijn: blank, gekleurd of mat-wit.

•  Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen, 

in enkele of isolerende beglazing.

VOORDELEN

•  Beantwoordt aan alle veiligheidsniveaus, afhankelijk van de samen-
stelling en de geldende normen.

•  Versterkt de akoestische isolatie en biedt bescherming tegen  
UV-straling. 

•  Kan samengesteld worden met andere beglazingen om aanvullende 
functies te verkrijgen: zonregulering, verhoogde thermische isolatie, 
decoratie.

THERMOBEL STRATOBEL

UW VEILIGHEID EN BESCHERMING

•  Bescherming tegen het risico op 
snijwonden en andere verwondingen

• 2 glasbladen - minimaal 1 PVB-laag
• klasse 2B2

Bescherming tegen 
verwondingen

•  Bescherming tegen vandalisme
• 2 glasbladen - minimaal 2 PVB-lagen
• klasse P1A-P2A

elementaire 
Bescherming

•  Bescherming tegen kleine criminaliteit
• 2 glasbladen -minimaal 4 PVB-lagen
• klasse P3A- P4A

middelzware 
Bescherming

•  Preventie van vallen door de beglazing
• 2 glasbladen - minimaal 2 PVB-lagen
• klasse 1B1

Bescherming tegen 
doorvallen
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Zie ook onze demonstratievideo 

met stootbelastingproeven op 

onze site www.yourglass.com.



BESCHRIJVING

•   Thermobel Phonibel

Beglazing bestaande uit twee glasbladen 

van uiteenlopende dikte.  

•   Thermobel Phonibel S

Beglazing met een of twee bladen Stratobel 

gelaagd glas.

•   Thermobel Phonibel ST

Beglazing met een of twee bladen 

veiligheidsglas met akoestische PVB  

van het type Stratophone.

VOORDELEN

Deze verschillende samenstellingen kunnen gecombineerd worden 
met andere beglazingen om aanvullende functies te verkrijgen: 
zonregulering, decoratie, verhoogde thermische isolatie. 

Deze beglazingen zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen,  
in dubbele of drievoudige beglazing.

THERMOBEL PHONIBEL

THERMOBEL PHONIBEL S

THERMOBEL PHONIBEL ST

GELUIDWERENDE BEGLAZING

ISOLERENDE PHONIBEL PHONIBEL S PHONIBEL ST
BEGLAZING +5 dB +7 dB +10 dB

4-12-4
(Rw=29dB)

isolerende beglazing

4-16-6
(Rw=34dB)

asymmetrische  
isolerende beglazing

4-12-44.2s
(Rw=36dB)

isolerende beglazing  
met gelaagd glas

4-16-44.2st
(Rw=39dB)

isolerende beglazing met 
minstens één gelaagde 

beglazing met stratophone  
geluidwerende PVB

Rw is de referentie-index om het gewenste 
geluidsisolatieniveau te meten. Dit is een gemiddelde, 
aangevuld met twee aanpassingscoëfficiënten (C en 
Ctr) die rekening houden met de soorten (resp. hoge en 
lage) frequenties.

+10dB: geluidsvermindering van ongeveer 50%

  GLAS        PVB
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THERMOBEL



BESCHRIJVING

•  Isolerende beglazing met ingebouwde 

kruisroeden.

BESCHRIJVING

•  Floatglas dat aan één van de zijden gemat-

teerd is met een zuur van hoge kwaliteit.

•  Bestaat ook in “antislip” versie: een slipvrij 

glas speciaal voor vloeren en trappen.

VOORDELEN

•  Groot assortiment esthetische prestaties inzake structuur, breedte en kleur.

•  Eenvoudig onderhoud.

•  Goede thermische isolatie. Voor een doeltreffende bescherming 
tegen de kou kunnen de kruisroeden ook worden samengesteld  
met isolerende beglazing van het type TopN+, EnergyN of Stopray.

VOORDELEN

• Doorschijnend, neutraal en satijnachtig aanzicht.

• Eenvoudig onderhoud, zeer hoge weerstand tegen vlekken.

• Hoge lichttransmissie: tot 90% naargelang van de dikte van het glas.

• Kan ook in dubbele of drievoudige beglazing.

MATELUX

THERMOBEL KRUISKOZIJNEN

ESTHETIEK

13



BESCHRIJVING

•  Isolerende beglazingen (dubbele of  

drievoudige) met innovaties op drie belang-

rijke punten: milieubehoud, efficiëntie en 

veiligheid.

•  Veel Thermobel AGC beglazingen kunnen 

ook worden geleverd in Thermobel Green 

versie. Deze versie verleent hen extra 

eigenschappen.

VOORDELEN

• Rationeler gebruik van de afdichtingskit: 

 • Eenvoudige plaatsing;

 •  Betere afwerking van de afdichtingsvoeg van  
de beglazing, met een esthetischer resultaat;

 • Kan volledig worden gerecycleerd.

• Regionale samenstelling en bestanddelen (minder transport).

•  Geleverd met afgeschuinde kanten om het risico op verwondingen 
bij verwerking te vermijden. Met deze afwerking worden tevens de 
risico’s op glasbreuken beperkt bij verwerking, opslag en vervoer.

BETROKKENHEID BIJ HET MILIEU

THERMOBEL GREEN*
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www.alexandershouses.com (alexander cambron)

*Alleen beschikbaar voor bepaalde markten. Contacteer uw lokale verdeler of leverancier.



Verscheidene samenstellingen van drie-

voudige beglazingen, Thermobel TG TRI, 

dragen het label “Passive House”. Dit 

strenge, Duitse label certificeert dat een 

product kan bijdragen tot de bouw van 

een passieve woning. 

Een passieve woning, ook wel passiefhuis 

genoemd, is een zo energiezuinig 

mogelijke woning. Het verbruik is minder 

dan 15 kWh/m² bruto per jaar voor 

ruimteverwarming. Dit wordt bereikt door 

het verminderen van het warmteverlies en 

het maximaliseren van de warmtewinst.

AGC Glass Europe is de eerste Europese glasfabrikant die 

de Cradle to Cradle CertifiedCM Silver voor zijn floatglas en 

glas met zachte coating heeft verkregen. Cradle to Cradle 

CertifiedCM is een merk van certificatie die voor het Cradle 

to Cradle Products Innovation Institute wordt toegekend. 

Dit strikte programma evalueert het duurzame karakter van 

producten in het geheel, gedurende hun hele levencyclus.
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AGC GLASS EUROPE

BELGIË - Tel. : +32 2 674 31 11 - Fax : +32 2 672 44 62 - sales.belux@eu.agc.com 

NEDERLAND - Tel.: +31 344 67 99 22 - Fax: +31 344 67 97 24 - sales.nederland@eu.agc.com

ANDERE LANDEN - Tel. : +32 2 674 31 11 - Fax : +32 672 44 62 - sales.headquarters@eu.agc.com

AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld - U vindt de adressen op www.yourglass.com
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