
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten                                                   

tot aan automatische schuivende glazen deuren 

toe. Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

KEUKENS EN GLAS

Glas leent zich uitstekend als achterwand van keu-

kens en zelfs als werkblad. Gehard veiligheidsglas is 

5 tot 7 maal sterker dan ongehard glas en daarmee 

is het kookgedeelte hittebestendig. Een dekkende 

kleurcoating maakt duurzame verlijming mogelijk. 

Ook een werkblad is uniek; door het glas te etsen 

wordt het krasbestendig.

ACHTERWAND

Een glazen achterwand in uw keuken is niet alleen 

mooi, maar vooral erg praktisch. Er zijn veel kleuren 

en uitstralingen mogelijk. Hiermee creëert u met een 

kleine toevoeging een groot effect. Kom eens langs 

in onze showroom en laat u verrassen! 

WERKBLAD

Glas wordt doorgaans verticaal toegepast, maar 

het kan ook uitstekend in een liggende positie wor-

den toegepast. Bepaalde glassoorten lenen zich 

zeer goed om als aanrechtblad te dienen. Met een 

kras werende geëtste bovenzijde en een in kleur ge-

lakte onderzijde ontstaat een aanrechtblad dat 

uniek is in haar soort, hygiënisch en zeer functioneel.  

Weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wij adviseren 

u graag.

KEUKENGLAS

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

Werkbladen

Achterwanden



Een keukenachterwand is verkrijgbaar in vele  
uitvoeringen. Wij geven u graag advies voor uw 
situatie en glaswoonwens. 

Achterwanden van spiegelend  glas

Glasdikte  :6 mm
Glassoort  :Spiegel
Glaseigenschap :Niet in gehard glas uit 
   voerbaar
Afwerking  :Poly geslepen randen 
   en uitsparingen
Uitsparingen  :Wandcontactdozen, 
   randuitsparingen, hoek 
   uitsparing (met   
   kleine radius van 10 mm)

Kleuren   :Blank, grijs en brons

Achterwanden van gekleurd glas

Glasdikte  :6 mm
Glassoorten  :Blank of extra helder.  
   Blank geëtst of extra hel 
   der geëtst
Glas   :Gehard veiligheidsglas
Afwerking  :Poly geslepen randen en 
   uitsparingen
Uitsparingen  :Wandcontactdozen, 
   randuitsparingen, hoekuit 
   sparingen (met kleine 
   radius van 10 mm)
Kleuren   :RAL en NCS kleuren
Opmerking  :Een keukenwand van  
   glas achter de kookplaat  
   is altijd van gehard veilig- 

   heidsglas
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ACHTERWAND

KEUKENGLAS



Een glazen werkblad maakt uw nieuwe keuken 
helemaal af. Of plaats een glazen werkblad in 
uw huidige keuken voor een frisse, nieuwe uitstra-
ling! 

Met een kras werende geëtste bovenzijde en een 
in kleur gelakte onderzijde ontstaat een aan-
rechtblad dat uniek is in haar soort, hygiënisch 
en zeer functioneel.  Wist u dat dit geharde veilig-
heidsglas ook wordt gebruikt bij industriële toe-
passingen en voor bijvoorbeeld gepantserde 
auto’s? Nagenoeg onverwoestbaar dus! 

Weten wat er in uw situatie mogelijk is? Wij advi-
seren u graag.

Werkbladen van glas

Glasdikte  :10 mm - 12 mm—15 mm -  

   19 mm

Glassoorten  :Blank geëtst of extra 

   helder geëtst

Glaseigenschap  :Gehard veiligheidsglas

Afwerking  :Poly of mat geslepen 

   randen en uitsparingen

Uitsparingen  :Spoelbak, kookplaat en  

   gaten voor kraan, Cooker  

   of zeepdispenser

Kleuren   :RAL en NCS kleuren

Opmerking  :Een keuken werkblad van  

   glas is altijd van gehard  

   veiligheidsglas

WERKBLAD

KEUKENGLAS

www.glassinside.nl



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015
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