
EFFECTIEVE BESCHERMING

Hoogwaardige, beglaasde beschermingsoplossingen om 
het welzijn te maximaliseren, de veiligheid te bevorderen 
en het leervermogen in onderwijsinstellingen te vergroten

ONDERWIJSGIDS



ZORG DRAGEN 
VOOR COMFORT 
VOOR IEDEREEN 
Wist u dat we 90% van onze tijd  
binnenshuis doorbrengen?

Dat is waarom de gebouwen waarin we wonen, werken, spelen en 
zorg ontvangen een belangrijk effect op onze gezondheid en comfort 
kunnen hebben.

Het is daarom van wezenlijk belang dat de huizen, fabrieken, 
winkels, kantoren en andere gebouwen waarin we ons leven 
doorbrengen, het comfort bieden dat nodig is om het welzijn  
te garanderen van iedereen die deze gebouwen gebruikt.

We hebben meer dan 35 jaar geïnvesteerd in het bieden van 
ontwikkeling, consultancy en technische hulpverleningsoplossingen 
aan onze klanten, waardoor we hebben geleerd om de specifieke 
eisen en verwachtingen van elke eindgebruiker van de gebouwen 
waaraan we bijdragen, te begrijpen en te waarderen. Onze 
oplossingen zijn derhalve volledig modulair en toegesneden  
op uw behoeften. 
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Het onderwijs bevorderen en 
tegelijkertijd het welzijn en 
de veiligheid van iedereen 
garanderen 
Scholen, colleges, universiteiten.... al deze 
gebouwen hebben gangen die een veelheid aan 
voortdurend veranderende uitdagingen bieden voor 
leerlingen, studenten en onderwijspersoneel, om 
niet te spreken van het personeel dat belast is met 
service en onderhoud. Onze oplossingen zijn 
ontworpen om te voldoen aan de behoeften van  
elk lokaal, en om een actieve rol te spelen in:

• Het zorg dragen voor het welzijn van alle individuen
•  Het maximaliseren van hun leer- en werkpotentieel
• Het voorzien in veiligheid voor iedereen

Ontdek hoe oplossingen van Vetrotech deze 
uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Brand- en inbraakbestendig glas  

met nooduitgangsysteem

Verlijmd, brandwerend glas 
met gezeefdrukte hoeken 

Doorschijnend en brandwerend 
glas met antislipbehandeling 

Brandwerend glas (dakraam)

Brandwerend glas 

 
Verlijmde, grote  
brandwerende glasplaten  
met glazuurcoating

Inbraakbestendige 
vliesgevel 

Brandwerend glas zodat 
vuur zich niet naar boven-
gelegen verdiepingen kan 
verspreiden (C+D)

Gekleurd en brandwerend 
glas

Brandwerend glas met  
fotobedrukking

Inbraakbestendig glas,  
kan balinslag weerstaan

Brandwerend glas 
met geïntegreerde 
jaloezieën

Brand- en inbraakbestendig glas  
met geïntegreerd alarm

Brandwerend glas met 
verduisteringsregeling  

en mogelijkheid tot 
videoprojectie
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ZORG DRAGEN VOOR 
IEDERS WELZIJN 
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Een gebrek aan lichtintensiteit kan 
een derde van de ADHD-gevallen 
(Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) bij kinderen en 57% bij 
volwassenen verklaren. 4
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Beglaasde beschermingsoplossingen 
die zorg dragen voor ieders welzijn

Vetrotech-oplossingen

LICHT EN TRANSPARANTIE

Het installeren van grote glasoppervlakken in 
scholen, colleges en universiteiten maakt dat deze 
ruimten baden in natuurlijk licht en dat ze 
openstaan voor de natuur en het milieu. Talrijke 
studies hebben de voordelen voor de gezondheid 
hiervan aangetoond1:

•  Bevorderen van de groei van kinderen, hun 
gezichtsvermogen, immuunsysteem, etc.2

•  Aanmoedigen van lichamelijke activiteit3, een 
cruciale factor in het beperken van de schermtijd 
van kinderen en pubers. 

•  Vergroten van aanpassingsvermogen, alertheid 
en creativiteit en een positief effect op het 
humeur; leerlingen en studenten zijn gelukkiger 
op school, leraren zijn dynamischer en houden 
de aandacht van hun studenten langer vast.

•  Verminderen van stress en verlagen van de hartslag.

Voor maximaal uitzicht bieden we de extragrote 
beglaasde beschermingsoplossing CONTRAFLAM 
MEGA en de verlijmde beglaasde beschermings-
oplossing CONTRAFLAM STRUCTURE zonder 
tussensponning. 

Onze brandwerende oplossingen kunnen worden 
gecombineerd met een zelfreinigende buitencoa-
ting die is ontworpen om beglazing langer schoon 
te houden, SGG BIOCLEAN. 

Dankzij de uitzonderlijke thermische isolatie  
en zonneregeling die door de oplossingen 
PLANITHERM/PLANISTAR SUN/COOL-LITE worden 
geboden, kunnen significante veranderingen in 
temperatuur worden gereguleerd, wat het welzijn 
van de gebruikers helpt bevorderen.

Met het oogmerk het comfort en de rust van 
studenten en onderwijspersoneel te optimalise-
ren, hebben we ook beglaasde beschermingsop-
lossingen ontwikkeld voor klaslokalen, kantoren 
en gemeenschappelijke ruimten, die voorzien in 
verbeterde geluidsisolatie – STADIP SILENCE.

Bovendien helpt een onbelemmerd uitzicht naar 
buiten om het opgesloten gevoel te reduceren. 
Om de werkruimten en gangen in het schoolge-
bouw warmer en meer verwelkomend te maken, 
bieden we 'designer'-beschermingsoplossingen, 
met patronen, kleuren, afbeeldingen, zeefdruk, 
etc. Dit geeft gebruikers een positievere ervaring 
van de ruimte en het stimuleert de creativiteit van 
zowel de leerlingen als het onderwijsteam. U kunt 
kiezen uit MASTERGLASS, SGG DECORGLASS, 
STADIP COLOR, SERALIT, PICTUREit, PARSOL.

Natuurlijk licht reguleert ook het circadiaanse 
ritme, wat belangrijk is voor een evenwichtig 
leven omdat het de kwaliteit van de slaap 
verbetert. Leraren en studenten komen uitgerust 
in de klas en kunnen zich beter concentreren.

Licht en uitzicht naar buiten zijn niet de enige 
elementen die helpen om een onderwijsinstelling 
in een welzijnscentrum te veranderen. Klaslokalen 
moeten ook een goede warmte- en geluidsisolatie 
hebben en profiteren van schone, frisse lucht. 
Zorgvuldig geselecteerde beglazing kan enorm 
bijdragen aan het comfort en welzijn van 
klaslokaalgebruikers, dankzij de thermische en 
akoestische eigenschappen ervan en het 
vermogen om licht te reflecteren of door te laten.

Tenslotte bestaat er een beweging in de 
architectuur in de richting van biofiel ontwerp, 
dat de introductie bepleit van elementen die op 
allerlei wijze natuur en biodiversiteit oproepen in 
gebouwen om het welzijn van de gebruikers ervan 
te bevorderen. Het installeren van grote 
glasoppervlakken in onderwijsinstellingen sluit 
perfect aan op deze trend door de verbinding 
tussen leerlingen, leraren en natuur opnieuw te 
definiëren. Omdat onze oplossingen van 

glas zijn gemaakt, maken ze het 
onderhoud makkelijker. Ze zijn 
zo ontworpen dat ze bestand 
zijn tegen krachtige 
huishoudproducten en ze 
minimaliseren het risico van 
graffiti wat vaak voorkomt op 
wanden en deuren.

© Olaf Rohl/EPFL, Lausanne, Zwitserland/Architect: Richter Dahl Rocha & Associés architectes SA 

3.  Aggio, D. et al. (2015). ‘Association of Light Exposure on Physical Activity and Sedentary Time in Young People’.
4. Riou-Milliot, S. & Sender, E. (2015). ‘7 bienfaits de la lumière du soleil’.

 1. Keep, P. et al. (1980). ‘Windows in the intensive therapy unit’. Anaesthesia. Beute, F. (2014). ‘Powered by nature : the psychological benefits of natural views and daylight’. 
2.  Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Liberman, J. (1991). ‘Light : Medicine of the Future’. Hathaway, W.E. et al. (1992). 

‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. 
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MAXIMALISEREN VAN 
HET LEERVERMOGEN
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Dat is de verbetering van resultaten 
voor wiskunde en logica die worden 
waargenomen in klaslokalen met grotere 
ramen. (Maesano, 2015)

15%

Het leertempo van studenten neemt 
toe met 21% wanneer ze zich in 
een ruimte met een maximum aan 
natuurlijk licht bevinden. (HMG, 2001) 

21%
De transparantie van glas maakt dat natuurlijk licht kan 
passeren. Dat vergroot niet alleen het welzijn van leerlingen, 
leraren en stafpersoneel, maar zorgt ook voor een 
verbetering van het leervermogen en de resultaten van 
studenten.

Het is aangetoond dat natuurlijk licht de concentratie 
bevordert, zodat leerlingen alerter en reactiever zijn. Ze zijn 
minder moe, geïrriteerd en gestresst5 en bijgevolg beter in 
staat om informatie vast te houden en mee te doen in de 
klas. Hun leervermogen is verbeterd en dat komt tot uiting in 
testresultaten6.

Om de inval van natuurlijk licht te optimaliseren, 
bieden we CONTRAFLAM STRUCTURE MEGA, een 
brandwerende beglaasde beschermingsoplossing, 
in een extragroot formaat (tot een hoogte van  
4,6 m) zonder tussensponning. 

Om de optimale werkomgeving te garanderen,  
is het soms nodig om het zicht te regelen, evenals 
natuurlijk licht en natuurlijke warmte. We bieden 
nu ook de oplossingen VETROFLAM en 
CONTRAFLAM SCREEN, dit zijn brandwerende 
beglazingen met geïntegreerde jaloezieën zodat 
leerlingen hun concentratie in het klaslokaal 
kunnen behouden. 

Onze oplossingen CONTRAFLAM PRIVA-LITE en 
CONTRAFLAM LITE PRIVA-LITE zijn perfect voor 
kantoren en klaslokalen: ze zijn brandwerend en 
maken de ruimte modulair. De leraar heeft de 
mogelijkheid om een deel van de scheidingswand 
op verzoek te verduisteren. Hierdoor kan deze in 
een projectiescherm worden getransformeerd, 
met behulp van de oplossing PRIVA-LITE XL.

Beschermende beglazing om het leervermogen te optimaliseren
LICHT, CONCENTRATIE EN GEHEUGEN

Vetrotech-oplossingen

Bovendien hebben andere studies aangetoond dat de 
aanwezigheid van natuurlijk licht in klaslokalen resulteert in 
een afname van absentie onder leerlingen en leraren7, 
evenals een verbetering van hun lichamelijke en mentale 
gesteldheid8.

Door grote glazen oppervlakken in uw instelling aan te 
brengen, doet u er dus alles aan om een omgeving te creëren 
die bevorderlijk is voor leren, wat helpt om zowel leerlingen 
als leraren te stimuleren.

© Olaf Rohl/Carnal Hall, Rolle, Zwitserland/Architect: Bernard Tschumi Architects

6.  Heschong-Mahone Group (1999). ‘Daylight in Schools: An Investigation into the 14 Relationship between Daylighting and Human Performance. Detailed Report’. Heschong-Mahone Group (2001). ‘Re-Analysis Report: Daylight 
in Schools’. Maesano, C. & Annesi-Maesano, I. (2015). ‘Impact of Lighting on School Performance in European Classrooms’. Nicklas, M.H. & Bailey, G.B. (1997). ‘Daylighting in Schools, Energy Costs Reduced …Student Performance 
Improved’. Kim, T. et al. (2014). ‘Daylight evaluation for educational facilities established in high-rise housing complexes in Daegu, South Korea’. Elzeyadi, I. (2002). ‘Designing for Indoor Comfort: A systemic model for assessing 
occupant comfort in sustainable office buildings’.

7.   Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’.
8.  Larson, C.T. et al. (1965). ‘The effect of windowless classroom on elementary school children’. Hathaway, W.E., Hargreaves, J.A., Thompson, G.W. & Novitsky, D. (1998). ‘A Study into the Effects of Light on Children 

of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. 

5.  Ott, J.N. (1973). ‘Health and Light: The Effects of Natural and Artificial Light on Man and Other Living Things’. Ott, J.N. (1976). ‘Influence of fluorescent lights on hyperactivity and learning disabilities’. Boubekri, M. (2008). 
‘Daylighting, Architecture and Health: Building Design Strategies’. Hathaway, W.E. et al. (1992). ‘A Study into the Effects of Light on Children of Elementary School Age – A Case of Daylight Robbery’. Liberman, J. (1991). 
‘Light: Medicine of the Future’. Edwards, L. & Torcellini, P. (2002). ‘A Literature Review of the Effects of Natural Light on Building Occupants’. Küller, R. & Lindsten, C. (1992). ‘Health and behavior of children in classrooms 
with and without windows’. Heschong, L., Wright, R. & Okura, S. (2002). ‘Daylighting Impacts on Human Performance in School’. Tikkanen, K. (1979). ‘Spectral eye fatigue in a school environment’. 
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ZORG DRAGEN  
VOOR PERFECT  
VEILIGE RUIMTEN 
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© Hennie Raaymakers/Het College, Weert, Nederland

49% van het Franse onderwijspersoneel dat 
met agressie te maken heeft gehad, is het 
doelwit van fysieke aanvallen geweest.9

49%

Veiligheid is een prioriteit binnen onderwijsinstellingen en 
moet een belangrijk onderdeel zijn van het ontwerpproces 
voor deze gebouwen. 

De risico's die zich het meest voordoen, zijn:

•  Confrontaties tussen leerlingen of tussen leerlingen en 
onderwijspersoneel.

•  Het risico van brand (spelen met aanstekers, lucifers, etc.).

•  Vandalisme (gooien met dingen, opzettelijke vernielingen, 
etc.). 

•  Inbraak (computerruimten, projectors, wetenschappelijke 
apparatuur, etc.).

•  Ongelukken als gevolg van duwen en trekken.

Studies10 hebben aangetoond dat de locatie en de hoeveelheid 
veiligheidsapparatuur de kwetsbaarheid doen toenemen in het 
geval van bedreigingen. Door beglaasde beschermingsoplossingen 
te gebruiken, zorgt u voor optimale, onzichtbare bescherming.

In feite zorgt zichtbaarheid ervoor dat sommige van deze risico's 
kunnen worden gekeerd of dat erop kan worden geanticipeerd 
door toezicht te bevorderen, wat zeer belangrijk is om confrontaties 
te vermijden of kwaadaardig gedrag vast te stellen. Het reduceert 
ook de tijd die omstanders nodig hebben om ter plekke te geraken 
en mensen die in moeilijkheden verkeren, te helpen.

Alle Vetrotech-oplossingen zijn gemaakt van 
gehard glas, zodat ze veiliger zijn dan 
samengesteld glas. In het geval van opzettelijke 
breuk of toevallige inslag vormt het 
hoogkwalitatieve geharde glas dat in deze 
oplossingen wordt gebruikt, kleine brokjes in 
plaats van scherven.

Om zicht te garanderen en tegelijkertijd 
brandgevaar te voorkomen, bieden we beglazing 
voor alle typen toepassingen – PYROSWISS, 
VETROFLAM en CONTRAFLAM – die maximaal  
120 minuten bestand is tegen vuur, rook en hete 
gassen.

We maken ook brandwerende nooduitgangsdeu-
ren die helpen bij ontruiming van de gebouwen 
als dat nodig is.

Onze beglaasde beschermingsoplossingen zijn 
speciaal ontworpen om inslag van ballen of van 
duwen en trekken te weerstaan, perfect voor 
gebruik als afscheidingen, deuren en ramen in 
sporthallen of voor extern gebruik in de buurt  
van recreatiegebieden.

Grotere transparantie voor hogere veiligheidsniveaus
VEILIGHEID, TOEZICHT EN BESCHERMING

Vetrotech-oplossingen

Om ervoor te zorgen dat interne en externe 
afscheidingen en deuren in uitgebreide 
bescherming voorzien, bieden we beglaasde 
oplossingen die zijn getest met behulp van de 
krachtigste objecten en gereedschappen om 
breuk en inbraakpogingen te voorkomen,  
de oplossingen VETROGARD en POLYGARD.  
De oplossingen in de series VETROGARD EN 
POLYGARD BULLET/BLAST zijn ook bestand tegen 
schoten en explosies.

Tenslotte voorziet de oplossing SECURIT ALARM 
in afscheidingen en deuren met een geïntegreerd 
alarm dat wordt geactiveerd zodra de eerste 
inslag de beglazing treft, perfect voor het 
beveiligen van bijvoorbeeld computer- of 
wetenschappelijke ruimten.

Om de prestaties van onze glas 
te garanderen, is het van wezen-
lijk belang dat het volledige 
systeem (sponning, beglazing 
en omgeving) van afscheidin-
gen, deuren en ramen is getest 
door een gecertificeerde organi-
satie. De meeste gevallen van 
vandalisme en inbraak zijn 
mogelijk door defecten aan 
raamkozijnen of sloten.

  9.  Guedj, H. & Beaumont, B. (2014). ‘Éducation nationale : des métiers exposés aux menaces et aux insultes’. 
10.  Boucher, I. (2006). ‘La sécurité et l’aménagement : l’impact du 11 septembre 2001’.
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Keuze: We bieden een breed assortiment beglaasde bescher-
mingsoplossingen die voorzien in verschillende soorten  
bestendigheid (brandwerendheid, inbraakbestendigheid, 
explosiebestendigheid en/of kogelbestendigheid).

 Maatwerk: Hebt u esthetische, akoestische of thermische 
eisen? Hebt u verduistering nodig? Alle beschermingsoplossin-
gen kunnen voldoen aan een of meer milieu-eisen. 

 Luisteren: Wat voor project en uitdagingen u ook hebt, onze 
technische en verkoopteams zorgen dat u de oplossing wordt 
geboden die het beste op uw behoeften aansluit.  

 Expertise: Het maatwerkkarakter van de beschermingsoplos-
singen vereist dat onze teams voortdurend de bestendigheid 
ervan controleren en verifiëren, terwijl ze de normen en vereis-
ten naleven die door verschillende omgevingen en landen 
worden opgelegd.  

Betrouwbaarheid: Vetrotech is een dochteronderneming 
van de Saint-Gobain Group, al meer dan 350 jaar een expert  
in glasoplossingen.

BRANDWERENDHEID EN VEILIGHEID:  
BESCHERMEN VAN MENSEN EN APPARATUUR

Vetrotech is een bedrijf van de Saint-Gobain Group dat zich 
heeft gespecialiseerd in consultancy en het leveren van 
beglaasde beschermingssystemen om brand te bestrijden en  
de veiligheid van mensen en apparatuur te garanderen.

Alle beglaasde beschermingsoplossingen van Vetrotech zijn 
getest in specifieke omgevingen en met kozijnsystemen die 
zijn gemaakt van staal, hout en aluminium. Het rapport dat 
door een goedgekeurd testlaboratorium wordt uitgegeven, is 
het document dat getuigt van geslaagde bestendigheidstesten 
van de beglaasde elementen (specifieke beglazing, 
kozijnsystemen en omgevingen), en vormt derhalve de 
autorisatie voor verkoop.

VOORDELEN VAN VETROTECH  
SAINT-GOBAIN

VETROTECH  
EXPERTISE

© Hennie Raaymakers/St. Antonius Ziekenhuis, Utrecht, Nederland

© Maurice Vinken/Test Efectis Nederland B.V., Bleiswijk, Nederland
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ONEINDIGE COMBINATIES VAN OPLOSSINGEN   VOOR HET WELZIJN EN DE VEILIGHEID VAN IEDEREEN

De beglaasde elementen hebben een brandwerend-
heidsduur van 30 tot 120 minuten.

30' tot 120'

De series brandwerend glas van Vetrotech voldoen aan de verschillende 
beschermingsklassen zoals gedefinieerd in norm EN 357 voor elementen 
van brandwerend glas:

•  Klasse E, integriteit met betrekking tot vlammen, rook en hete gassen: 
PYROSWISS.

•  Klasse EW, integriteit en reductie van hittestraling: VETROFLAM, 
CONTRAFLAM LITE, CONTRAFLAM LITE STRUCTURE.

•  Klasse EI, integriteit en warmte-isolatie: 
CONTRAFLAM, CONTRAFLAM MEGA en CONTRAFLAM STRUCTURE.

BRANDWEREND GLAS
Pyroswiss, Vetroflam, Contraflam

BESCHERMING VAN MEN-
SEN EN APPARATUUR
Vetrogard, Polygard

Veiligheidsglas om mensen en eigendommen te beschermen in de 
series VETROGARD en POLYGARD wordt alleen verkocht wanneer het 
een volledige systeemtest heeft doorlopen (beglazing, sponning en 
omgeving); bovendien wordt ervoor gezorgd dat het voldoet aan 
regelgevingseisen. 

Ze voldoen aan de hoogste niveaus van bestendigheid zoals gedefinieerd 
in Europese normen (EN):

•   Inbraakbestendigheid 
Beglazingsnorm EN 356B (P6B tot P8B). 

•  Kogelbestendigheid 
Beglazingsnorm EN 1063 (BR1 tot BR7 + SG1/SG2 specifiek  
voor geweren).

•  Explosiebestendigheid 
Beglazingsnorm EN 13541 (ER1 tot ER4).

Deze beglazingsoplossingen zijn geclassificeerd als Splinters of  
Geen splinters (S of NS) voor de zijde tegenover de inslag.

Voor meer informatie over ons assortiment beglazingen 
raadpleegt u onze technische documentatie.

Toegevoegde 
veiligheid

Duurzame 
ontwikkeling

Comfort

Design

Geïntegreerd alarm – SECURIT ALARM
Bescherming tegen röntgenstraling 
– SUPERCONTRYX 
Bescherming tegen GSM
Bescherming tegen radar – CONTRARADAR

Dubbele of drievoudige beglazing – 
CLIMAPLUS / CLIMATOP
Zonneregeling – COOL-LITE / ANTELIO 

Verduisteringsregeling – CONTRAFLAM SCREEN 
(geïntegreerde jaloezieën) / PRIVA-LITE 
Warmte-isolatie – PLANITHERM, PLANISTAR SUN 
Geluidsisolatie – STADIP SILENCE
Dynamische beglazing – SageGlass®

Kleurenfilm, bedrukking, glaspatronen met 
reliëf, verkleuring – STADIP COLOR / PICTUREIt 
/ MASTERGLASS / DECORGLASS / PARSOL
Zeefdruk – SERALIT EVOLUTION
Verlijmd – CONTRAFLAM STRUCTURE LITE /
CONTRAFLAM STRUCTURE 
Beglaasde vloer – LITE-FLOOR
Extragroot formaat – CONTRAFLAM MEGA 
Extralicht – DIAMANT 
Ontspiegeld – SGG VISION LITE
Spiegel – MIRALITE 
Vormgegeven beglazing, gebogen, etc. Vetrotech ontwikkelt specifieke 

beglaasde, brandwerende oplossingen 
voor clean rooms die voldoen aan de 
eisen van toepasselijke norm NF EN ISO 
14644-1 van 1999. 

Specifieke oplossingen  
voor clean rooms
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