VINDICO Design®
Glas in plaats van natuursteen of RVS
Het nieuwe VANO Decor, een combinatie van glas en Vindico
Design® folie vervangt natuursteen of tegelwanden optisch door
een moderne glas toepassing. Voordeel: het materiaal is lichter en
laat zich veel eenvoudiger reinigen. Vindico Design® is een
zelfklevende folie, die op ijzerarm glas, voorgespannen, als op
floatglas en gelaagd aangebracht kan worden. Als decor zijn bijna
alle steensoorten te verkrijgen, zoals marmer en travertin, maar
ook staal, beton en hout. De glassamenstelling met de folie kan in
het interieur toegepast worden en volgens de EN 438 voldoende
UV stabiel. De verwerker kan het glas met VANO-SEAL duurzaam
op de wand verlijmen.

Il Mercato, Papendrecht

De folies worden met een rollerpers op het glas aangebracht en heeft een zeer hoge hechting van 33 N/mm². Het
gewicht bedraagt niet meer dan 350 tot 750 gr/m en de foliedikte ligt tussen 130-250 µ. De folies zijn kleurstabiel en
hebben een hoge schuif-, hecht en schrobvastheid met een temperatuur bestendigheid van -40° tot +150°C en korte
belasting van +260°C kan de folie verdragen. De folie breedte is 1300 mm en zijn op verschillende lengtes te
verkrijgen. Hiermee kunnen betegelde wanden vervangen worden met glas in ziekenhuizen, operatiekamers,
professionele hotel- en restaurantkeukens, te veel om op te noemen en Van Noordenne kan het oppervlak tevens
behandelen met Vindico Ag+®, de antibacteriële coating, getest volgens de Japanse norm JIS Z 2801 bij het instituut
ISEGA in Aschaffenburg. De antibacteriële coating heeft een duurzame antibacteriële werking, mechanische stabiel,
geen verkleuring en chemisch resistent tegen alkalische en zure reinigers. Vraag bij de Van Noordenne groep naar
toepassingen die u zoekt en wij helpen u graag verder.
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Bovenstaand foto’s geven een reëel beeld van ons standaardgamma, maar bij interesse adviseren wij u een
glasmonster aan te vragen. Andere Designs op aanvraag.
Partner: Van Noordenne Groep bv
Op alle door onze vennootschap gedane offertes en met onze vennootschap als opdrachtneemster en/of leverancier gesloten overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene
Voorwaarden van onze vennootschap, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. (z.o.z.) Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.
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