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u ziet ze wel eens, die prachtige monumentale 

panden, historische gebouwen en idyllische 

woningen. de architectonische uitstraling die 

karakteristiek is voor een bepaalde bouwperi-

ode maakt het niet eenvoudig om met behoud 

van deze elementen het oude te behouden, 

nieuwe materialen toe te voegen en de 

prestatie-eisen van nu te integreren.

Het oorspronkelijke glas heeft een typische uit-

straling die refereert aan een productiewijze 

van glas in een bepaalde periode.

dit glas voldoet alleen niet meer aan de eisen 

van deze tijd zoals isolatie, geluidwering en 

inbraakwering.

Uitdaging
AGC gaat de uitdaging aan om glas van  

vroeger te combineren met kwaliteit van nu.

onder de merknaam Classico brengt AGC een 

monumentale beglazing op de markt die deze 

zaken combineert; een karakteristieke begla-

zing met hoge isolatiewaarden. Hét antwoord 

op de restauratie- en renovatievraagstukken 

die u van uw opdrachtgever krijgt. 

Uitvoeringen
Classico is verkrijgbaar in drie uitvoeringen. 

om een passende keuze te maken voor wat 

betreft de stijlperiode, zijn meerdere gradaties 

van vertekening mogelijk.

Ambachtelijk,

deze uitvoering lijkt sterk op de wijze van  

produceren van glas vóór 1920. 

Klassiek,

deze uitvoering is gelijk aan glas dat werd 

geproduceerd in de periode 1920 - 1960. 

Modern,

deze uitvoering is vergelijkbaar met glas dat 

ná 1960 werd geproduceerd. 

Afhankelijk van de samenstelling is een  

u-waarde van maar liefst 1,0 W/(m2.K) te 

behalen, met een totale glasdikte van slechts 

12 mm.

“glas van vroeger 
  kwaliteit van nu”



Classico

is verkrijgbaar in enkel glas (planibel), enkel gelaagd glas 

(stratobel), enkel geluidwerend glas (stratophone) en 

dubbelglas (Thermobel). 

Welke beglazing het beste voor uw restauratie- en  

renovatieproject geschikt is, is afhankelijk van een aantal 

factoren:

 bouwjaar van het gebouw

 type kozijn

 breedte van de sponning

 montagewijze

 gewenste isolatiewaarde

 gewenste uitstraling

 aanvullende prestatie-eisen, zoals zonwering

Certificering
Alle Classico beglazingen worden onder CE Markering 

geleverd.  

Classico van AGC heeft: 

 een breed gamma

 een karakteristieke uitstraling

  glasoplossingen in diktes van 3 tot 12 mm

  een isolatiewaarde tussen 5,8 en 1,0 W/(m2.K)

 geluidwering

 korte levertijden

Tevens valt Classico binnen het Going Green 

programma van AGC.

Voor 1960 werd glas getrokken  

en voor 1920 zelfs met de mond 

geblazen. De vervormingen en kleine 

oneffenheden die deze productie-

wijzen met zich meebrachten zorgden 

voor een spel van licht en reflectie. 

Deze lichte onregelmatigheden zijn 

karakteristiek voor oude gebouwen en 

monumentale panden. AGC heeft in 

Classico deze sfeer gecombineerd met 

de prestatie-eisen van vandaag.

classico



product omschrijving uitvoering dikte Weerstands- lTA lr Tot EA ZTA ug-waarde rw
   klasse (%) (%) (%) (%) W/(m2.K) (db)

planibel Classico 58030 M/K/A  3 mm Npd 90 8 6 88 5,8  29

planibel Classico 58040 M/K/A  4 mm Npd 90 8 8 87 5,8  30

planibel Classico 58060 M/K 6 mm Npd 89 8 12 84 5,8  31

          

planibel Classico 35030 M/K  3 mm Npd 80 10 20 72 3,5  29

planibel Classico 35040 M/K 4 mm Npd 80 10 21 71 3,5  30

planibel Classico 35060 M/K 6 mm  Npd 79 10 25 69 3,5  31

          

stratobel Classico  34068 M/K/A  6,8 mm p1A-p2A 79 10 30 66 3,4  32

stratobel Classico  34078 M/K/A  7,8 mm p1A-p2A 78 10 31 65 3,4  32

stratobel Classico  34088 M/K/A  8,8 mm p1A-p2A 78 10 32 64 3,4  35

stratobel Classico  34095 M/K/A  9,5 mm p3A-p4A 78 10 34 63 3,4  35

stratobel Classico  33101 M/K/A  10,1 mm p5A 78 10 34 63 3,3  35

          

stratophone Classico 34068 M/K/A  6,8 mm p1A-p2A 79 10 30 66 3,4  35

stratophone Classico 34078 M/K/A  7,8 mm p1A-p2A 78 10 31 65 3,4  35

stratophone Classico 34088 M/K/A  8,8 mm p1A-p2A 78 10 32 64 3,4  37    

   

Thermobel Classico 26100 M/K/A  10 mm Npd 79 13 18 60 2,6  29

Thermobel Classico 19100 M/K/A  10 mm Npd 79 13 18 61 1,9  29

Thermobel Classico 15100 M/K/A  10 mm Npd 79 13 18 61 1,5  29

Thermobel Classico 11120 M/K/A  12 mm Npd 79 13 18 61 1.1  29

          

Thermobel Classico 25100 M/K/A  10 mm Npd 71 20 18 50 2,5  29

Thermobel Classico 18100 M/K/A  10 mm Npd 71 20 18 50 1,8  29

Thermobel Classico 14100 M/K/A  10 mm Npd 71 20 18 51 1,4  29

Thermobel Classico 10120 M/K/A  12 mm Npd 71 20 18 51 1.0  29

bovengenoemde waarden zijn gebaseerd op de “moderne” uitvoering.        

Voor het traditioneel plaatsen met een stopverf afwerking aan de buitenzijde zijn er plaatsingsvoorschriften van toepassing.    

      

Programma
Hieronder vindt u het basisprogramma, maar er zijn nog vele combinaties met andere  

beglazingen van AGC mogelijk om een passende oplossing te bieden voor elk restauratie-  

of renovatievraagstuk. 

de minimale en maximale afmeting is sterk afhankelijk van het type Classico dat u kiest. 

We adviseren u om hierover contact met ons op te nemen.



Classico is onderverdeeld naar de 

stijlperiodes uit de geschiedenis van 

het produceren van glas. Zo is Classico 

verkrijgbaar in drie uitvoeringen. 

Klassiek

Modern

classico

Ambachtelijk
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Klassiek

Modern

AGC GlAss EuropE
bElGië - Tel.: +32 (0)26 743 111 - Fax: +32 (0)26 724 462 - sales.belux@eu.agc-group.com
NEdErlANd - Tel.: +31 (0)344 679 922 - Fax: +31 (0)344 679 724 - sales.nederland@eu.agc-group.com

AGC Glass Europe heeft vertegenwoordigers over de hele wereld. u vindt alle adressen op www.YourGlass.nl

Ambachtelijk


