
  
Samen kunnen we levens en eigendommen in  
geweldige leefruimten beschermen met behoud  
van het milieu en een toekomst voor ons allen. 

VOOR ALLE 
ZEKERHEID
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Carnal Hall, Rolle, Zwitserland
De nieuwe concertzaal van het prestigieuze 
internaat Le Rosey is een goed voorbeeld van 
hoe onze oplossingen kunnen worden geïnstal-
leerd zonder enige afbreuk te doen aan het 
uiterlijk of comfort van het gebouw. Door 
oplossingen van Vetrotech te gebruiken, kon  
dit gebouw profiteren van voortreffelijke 
geluidsreductie, duurzaamheid en optimale 
transparantie bij een volledige ontwerpvrijheid.
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HET BESCHERMEN VAN LEVENS EN  
EIGENDOMMEN IS DE VOORNAAMSTE  
MISSIE VAN VETROTECH
Laten we dit doel samen bereiken!

  
Er zijn vele jaren voorbijgegaan sinds de oprichting van Vetrotech als onderdeel van de in 
Zwitserland gevestigde groep Giesbrecht Glas AG en de latere overname door Saint-Gobain in 
1995. Hierdoor konden wij deel gaan uitmaken van de indrukwekkende, 350 jaar oude, geschiedenis 
van Saint-Gobain. Als gevolg daarvan kon Vetrotech zijn ontwikkeling versnellen om zo de 
bedrijfstakreferentie te worden op het gebied van brandwerend veiligheidsglas voor toepassing 
op land en op zee. Met een pioniersgeest en met ondernemingszin zullen we gehoor geven aan de 
21e-eeuwse architecturale vereisten inzake esthetiek, prestaties en comfort. Intussen blijven we 
ons bewust van onze ultieme missie: het beschermen van levens en eigendommen in geweldige 
leefruimten met behoud van het milieu en een toekomst voor ons allen. 

We beloven onze klanten een consistente levering van voortreffelijke en betrouwbare prestaties 
van niet alleen standaardoplossingen in grote aantallen, maar ook in waardecreatie voor hun 
meer complexe aanbiedingen met multifunctionele producten van topkwaliteit. Ongeacht op 
welke locatie onze producten worden gemaakt, ze worden vervaardigd op vergelijkbare apparatuur 
en volgens dezelfde hoge kwaliteitsnormen. Gemiddeld genomen voeren we minstens eenmaal 
per dag ergens ter wereld een brand- of veiligheidstest uit. Of het nu in ons eigen geaccrediteerde 
laboratorium voor brandwerend glas of op onze schietbaan is, of op een willekeurig aantal 
faciliteiten van derden, ons team van technische experts staat u terzijde om de door u gewenste 
resultaten te bereiken. Dat is hoe we onze klanten helpen om het hoofd te bieden aan de steeds 
grotere uitdagingen qua veiligheid en beveiliging waar we ons momenteel voor geplaatst zien. 
Samen kunnen we in sfeer van vertrouwen en vertrouwelijkheid ieder project aanpakken, van 
nieuwe systeemontwikkelingen tot aangepaste projecttoepassingen. 

Guillaume Le Gavrian
CEO Vetrotech Saint-Gobain International AG

“Vetrotech: de originele specialist  
in brandwerend glas sinds 1980.”
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No. 1 Forbury Place, Reading, VK
Dit complexe gebouwenproject is een  
symbool van de innovatieve pioniersaanpak  
van Vetrotech Saint-Gobain om architecten  
volledige ontwerpvrijheid te bieden. Meer dan 
1.300 m2 Contraflam Structure – het verlijmde 
brandwerende beglazingssysteem – dient als 
kerndesignelement van het zeven verdiepingen 
tellende, aan vier zijden in glaswand uitgevoerde 
atrium. Dit is de grootste beglazingsinstallatie 
in zijn soort in Europa. Bovendien toont het ook 
de voor het eerst geïnstalleerde, 4.400 mm 
hoge Contraflam Mega op de begane grond.
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OVER  
VETROTECH
Wij waren het eerste bedrijf dat als enige gespecialiseerd is in de ontwikkeling, productie  
en distributie van duurzaam brandwerend glas en veiligheidsglas van de hoogste weer-
standsklassen. Voor ons bestaan er geen compromissen: De veiligheid van mensen staat 
voorop. We bieden de ultieme operationele efficiëntie voor onze klanten, maximaal gemak  
en gemoedsrust voor onze eindgebruikers en uitmuntende esthetische kwaliteit en  
multifunctionaliteit voor ontwerpers en architecten over de hele wereld.

In 1980  
opgericht in Zwitserland

Actief in meer dan  
60 landen

7 voornaamste  
productievestigingen  

op 3 continenten

Meer dan 840 werkne-
mers wereldwijd
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Klantgerichte organisatie
 
Om beter te kunnen voorzien in de behoeften van onze klanten, hebben we 
een maatwerkorganisatie gevormd: de 'regionale' bedrijven zorgen voor de 
diffuse markt (lokale glazeniers, installateurs, etc.) en 4 Europese 'business 
units' ondersteunen de grote accounts. Met deze aangepaste organisatie 
kunnen we de behoeften van elk van onze klanten beter begrijpen en hen 
waarde bezorgen.

Regionaal

Business unit vensters

Business unit gevels

Lokale 
accounts

Internationale 
key-accounts

Verkoopcijfers uitgesplitst

Business unit 
prestaties

Business unit  
OEM & detailhandel

200 
vestigingen

350 
jaar ervaring

15.000 
werknemers

25 
landen

Kerncijfers

SAINT-GOBAIN GLAS
We bieden hoogwaardige en innovatieve glasoplossingen, die helpen om 
geweldige leefruimten te creëren en het dagelijks leven te verbeteren, terwijl 
we de toekomst voor ons allen behouden. Onze klanten zijn belangrijke spelers 
in de glassector: installateurs, verwerkers, fabrikanten en distributeurs. Samen 
met hen willen we één ultiem doel bereiken: het welzijn van de gebouwenge-
bruikers. In iedere woon- en werkruimte waar comfort, prestaties en veiligheid 
zijn vereist, voorzien we in behoeften van onze klanten op vier belangrijke 
gebieden: gevels, ramen, interieurontwerp en bescherming. 
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Ontworpen als de toekomstige showcase voor 
Saint-Gobains imago en expertise. Het nieuwe hoofd-
kantoor van Saint-Gobain beoogt een voorbeeldig 
niveau van milieukwaliteit en energieprestaties te 
bereiken door zich vooral te richten op het naleven 
van de comfortnormen van de groep ten behoeve  
van de toekomstige bewoners van het gebouw. Om 
de Voorbeeldfunctie van het project in termen van 
comfort en duurzaamheid aan te tonen, wordt 
gestreefd naar een drievoudige certificering op  
het hoogste niveau (LEED, BREEAM en HQE).

Nieuwe Saint-Gobain Tower, Parijs,  
Frankrijk

Hoogwaardige en innovatieve glasoplossingen voor elke woon- en werkruimte 
waar comfort en veiligheid zijn vereist

Verwerkings- en  
distributienetwerk  
voor hoogwaardige 
glasoplossingen van 

partners

Geïntegreerd verwer-
kings- en distributienet-
werk voor hoogwaardige 

glasoplossingen

Warm-edge afstandhou-
ders voor het isoleren 

van ramen

Dynamisch,  
kleurbaar glas

Leverancier van  
zeer hoogwaardig 

brand- en  
veiligheidsglas

Vetrotech is deel van iets groters.  
Profiteer van een sterk en betrouwbaar merknetwerk.
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ONZE REIS NAAR DUURZAAMHEID
  
Deze betrokkenheid wordt aangestuurd door ons Glass Forever-programma, met de hulp van al onze  
belanghebbenden: werknemers, klanten, partners, leveranciers… Van kleine zaadjes tot grote rivieren,  
het is onze visie om te groeien en onze onderneming zo divers mogelijk te maken, terwijl we ook onze 
invloed op het milieu klein willen houden en onze bijdrage aan het welzijn van mensen willen vergroten.

• We worden in al onze productievestigin-
gen en kantoren aangestuurd door ons 
'nul-ongelukken-beleid'.

•  We bieden zowel nieuwe als oudere 
werknemers een complete serie cursussen 
aan om hun opleidingsniveau, efficiëntie, 
en werkprestaties te vergroten.

• Het gemiddelde dienstverband bij 
Building Glass Europe bedraagt ruim  
13 jaar. Een goed teken dat onze werknemers 
graag voor hun bedrijf werken.

•  We hebben vestigingen over de hele 
wereld met productiefaciliteiten zo dicht 
mogelijk bij de voornaamste bouw-hotspots, 
zodat we kunnen garanderen dat we snel 
reageren en dat onze materialen lokaal 
worden ingekocht om het transport 
beperkt te houden.

•  15% van onze 'inloaders' (speciale glastrai-
lers) wordt multimodaal gebruikt op het 
spoor en op zee.

•  Onze voornaamste leveranciers werken 
nauw met ons samen door ons handvest 
voor verantwoorde inkoop te ondertekenen.

•  Alle vrachtwagens die door Vetrotech 
Saint-Gobain worden gebruikt, moeten 
voldoen aan de norm Euro 5 of 6: de lading 
is geoptimaliseerd en de chauffeurs zijn 
getraind in ecologisch verantwoord rijden.

Ontwikkeling van personeel 
stimuleren

Actie ondernemen door  
de hele bevoorradingsketen

•  30% van ons glas gemaakt is van  
gerecycled glas.

•   Als u glas van Vetrotech Saint-Gobain in 
een kantoor installeert, kan dat bijdragen 
aan de juiste hoeveelheid daglicht, 
waardoor de arbeidsproductiviteit met 
18% toeneemt terwijl iedereen wordt 
beschermd tegen geweld of brand.

•   Een resultaat van dit streven zijn onze 
fabriek en kantoren in het Zwitserse 
Romont, die opvallend energiezuinig zijn.

•   De invloed op het milieu van onze 
producten wordt streng in de gaten 
gehouden tijdens het productieproces en 
ook gedurende de gehele levenscyclus.

•   Onze producten dragen bij aan de eisen 
van internationale bouwregels zoals onder 
meer LEED, BREEAM en DGNB.

•   In 2040 willen we de uitstoot van broeikas-
gassen van alle tertiaire gebouwen van 
Saint-Gobain met 75% verminderd hebben 
met behulp van ons interne CARE:4- 
programma.

Duurzame gebouwen  
uitvinden
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•  Al onze glasfabrieken hebben een 
milieukeurmerk (ISO 14001).

•  We streven er absoluut naar de doelen 
van Saint-Gobain voor 2010–2025 te 
behalen (bij ISO-productienulpunt 2010) 
met belangrijke vermindering van:

 • Energieverbruik -15%
 • Totale CO2-uitstoot -20%
 • Niet-verwerkt afval -50%
 • Afvoer van industrieel afvalwater
  in vloeibare vorm -80%

Onze invloed  
op het milieu beperken



9

•  Onze Saint-Gobain Foundation heeft tot 
nu toe 115 projecten ondersteund, en 
heeft daarmee €7,3 miljoen besteed aan 
de bouw en renovatie van comfortabele, 
betaalbare en duurzame huisvesting.

•  Vetrotech Saint-Gobain sponsort het 
Vitrofestival van Romont, dat iedere twee 
jaar plaatsvindt in het Zwitserse Romont 
en dat glaskunst, gebrandschilderd glas en 
hedendaagse glasvormgeving promoot.

•  Het hoofdkantoor van Vetrotech, dat zich 
in Flamatt, Zwitserland bevindt, neemt 
deel aan landelijke Zwitserse 'Opruimdagen' 
als verplichting om afval in de lokale 
omgeving op te ruimen.

Ondersteunen van  
ontwikkeling van lokale 
gemeenschappen

HET IS ONZE MISSIE OM  
GEWELDIGE LEEFRUIMTEN TE 
CREËREN EN HET DAGELIJKS 
LEVEN TE VERBETEREN,  
TERWIJL WE DE TOEKOMST 
VOOR ONS ALLEN BEHOUDEN. 



1010
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MEER DAN ALLEEN GLAS

Wij garanderen dat onze innovatieve, 
betrouwbare producten van onberispe-

lijke functionele kwaliteit zijn en  
betrouwbare prestaties bieden  
om levens en eigendommen te  

beschermen en het milieu te behouden.

Wij willen wereldwijd erkend en gezien 
worden als de betrouwbaarste partner 

op de markt voor brandwerende en 
zeer veilige beglazingsoplossingen voor 

mooie en veilige leefruimten.

Wij stellen onze klanten in staat om 
met succes hun meest ambitieuze 

projecten op te leveren door hen de 
meest passende oplossingen en  

technische ondersteuning te bieden.

MISSIE VISIE BELOFTE

  
Voor ons komen mensen altijd op de eerste plaats. Daarom is het onze missie om samen met onze klanten 
levens en eigendommen in geweldige leefruimten te beschermen. Tegelijkertijd garanderen wij de ultieme 
operationele efficiëntie voor onze klanten, maximaal gemak en gemoedsrust voor onze eindgebruikers en 
uitmuntende esthetische kwaliteit voor ontwerpers en architecten over de hele wereld.
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BRANDWEREND GLAS

Wist u dat de meeste doden bij brand vallen door het 
inademen van rook? Met brandwerend glas uit de E-classifi-
catie garandeert u dat openingen als gevolg van voortijdige 
breuk of smelten van het glas geen levensbedreigende 
risico's vormen. Standaard vlak glas, bedraad en gehard glas 
bieden weinig tot geen bescherming tegen brand. Brandwe-
rend glas met de E-classificatie vormt een fysieke barrière 
tegen brand, rook en hete gifgassen.

Wist u dat brand zich ook kan verspreiden door warmtestra-
ling? Door de hoeveelheid energie te verminderen die door 
EW-gecertificeerd brandwerend glas passeert, kunt u beslist 
voorkomen dat brand zich verspreidt en kunt u veilige 
nooduitgangen creëren. Brandwerend glas wordt getest in 
overeenstemming met de EW-classificatie die dezelfde 
bescherming biedt aan brandwerend glas van classificatie E, 
maar met het extra voordeel van beperkte stralingsenergie 
die het glas passeert met minder dan 15 kW/m2 op een 
aanbevolen afstand van een meter.

Wist u dat vuur compleet kan worden geïsoleerd zodat 
beveiligde zones vrijwel onbeschadigd blijven? EI-gecertifi-
ceerd, brandwerend glas verdeelt het vuur en voorkomt  
de verspreiding van het vuur, wat voor een veilige evacuatie 
zorgt. Brandwerend glas met EI-classificatie biedt dezelfde 
bescherming als rookwerend glas, plus een hoge thermische 
isolatie. Dit dient om het vuur te verdelen en kritieke 
vuurscheidingsruimten te beschermen.

Rookwerend Stralingsreductie Isolatie

Pyroswiss
Keralite

Vetroflam
Contraflam Lite Contraflam

  
Levensreddende, brandwerende glasoplossingen, die niet alleen de mensen beschermen, maar ook het  
gebouw zelf. Onze glasoplossingen voldoen aan de vereisten van een compleet gamma aan bouwtoepassingen.
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Wist u dat Vetrotech speciale brandsysteemoplossingen 
ontwikkelt en aanbiedt, zoals brandwerende, verlijmde 
rookbarrières en deuren? Speciale beglazings- en deuroplos-
singen met brandwerende eigenschappen zijn niet alleen 
gemaakt van brandwerend glas, maar maken deel uit van 
allesomvattende, beproefde en geteste veiligheidssystemen.

Systemen

Contraflam Structure
Pyroswiss SBS 
Lunax Deuren

Vanwege de op de parelzakslingerproef 
gebaseerde impactclassificatie 1(B)1, overeen-
komstig EN 12600, wordt onze Contraflam- 
beglazing tevens beschouwd als gelaagd 
veiligheidsglas volgens EN 14449 en kan 
dientengevolge worden gebruikt als  
veiligheid barrière met  
brandwerende  
eigenschappen zonder  
extra gelaagde  
tussenlaag.

Wist u dat?

13

EPFL, Lausanne, Zwitserland
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Britse Ambassade, Warschau, PolenWist u dat er meer dan 70 bijlslagen 
nodig zijn om in slagbestendig 
P8B-veiligheidsglas een opening te 
maken die groot genoeg is om een 
inbreker door te laten?
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VEILIGHEIDSGLAS

Vetrogard
Polygard

Wist u dat standaard gelaagd glas in luttele seconden kapot 
kan zijn? Slagbestendig en inbraakwerend veiligheidsglas 
beschermt mensen, eigendommen en waardevolle bezittingen 
tegen binnendringen en opzettelijk toegebrachte klappen.

Wist u dat een kogel uit een Kalasjnikov AK-47 inslaat met 
een snelheid van meer dan 2500 km/u? Hoogwaardig, 
gelaagd kogelbestendig glas weerstaat de inslag van  
de corresponderende munitie in overeenstemming met  
de respectieve classificatie.

Wist u dat de schokgolf van een explosie standaardglas 
kan veranderen in dodelijke projectielen? Ontworpen om 
flexibel te zijn, blijft explosiebestendig glas in de geteste 
sponning zitten doordat het de kracht van drukgolven 
absorbeert conform de respectieve classificatie voor 
explosiebestendigheid.

P6B - P8B
Slagbestendig

  
Bescherming van mensen en eigendommen is onze missie – met ons brede assortiment veiligheidsglas stellen 
wij klanten en partners in staat om onze missie te omarmen om de wereld veiliger te maken. Als het aankomt 
op de bescherming van mensen, kunnen er geen compromissen gesloten worden met de keuze van beveili-
gingsmaatregelen. 

BR1 - BR7 / SG1 - SG2
Kogelwerend

ER1 - ER4
Explosiebestendig
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+ Bescherming  Het PRO-assortiment biedt beveiliging en vertrouwen waar sprake is van de gecombineerde 
bedreigingen van inbraak en brand en is daarmee ideaal voor branddeuren en zijramen.

+ Alarm SECURIT ALARM activeert bij breuk een actief alarmsignaal voor een verhoogde behoefte 
aan voorzorgsmaatregelen.

+ Vloeren  Breng natuurlijk daglicht tot ver in het gebouw met LITE FLOOR, een beloopbare of  
berijdbare glazen vloer/dakraam met een brandwerendheid van maximaal 2 uur.

+ EMS-afscherming  EMS STADIP is de juiste oplossing voor het blokkeren van elektromagnetische straling om 
apparatuur te beschermen tegen elektronische interferentie of om afluisteren te voorkomen 
in gevoelige ruimten van een gebouw.

+ Radarinterferentie CONTRARADAR kan de vliegveiligheid verhogen door ongewenste radarreflectie naar 
verkeerstorens vanaf nabijgelegen gebouwen te voorkomen.

+ Helder zicht Elektrisch verwarmd THERMOVIT-glas garandeert een veilig zicht naar buiten door  
condensvorming of aanvriezing te voorkomen.

Veiligheid

Duurzaamheid
+ Dubbel glas  Thermisch geïsoleerd CLIMAPLUS met een Low-E-coating is cruciaal bij het terugdringen 

van het energieverbruik van gebouwen en het maximaliseren van natuurlijk licht – wat 
resulteert in een geringere belasting van het milieu.

+ Drievoudig glas  Ga nog een stap verder met CLIMATOP, drievoudig beglaasde eenheden met de beste 
isolatie-eigenschappen – onze planeet zal u dankbaar zijn!

+ Zonneregeling  Binnenruimten worden beschermd tegen oververhitting en het daglicht wordt geregeld 
met de reeks zonneregelingscoatings van Saint-Gobain, zoals COOL-LITE.  
Een koele en duurzame oplossing.

+ Kleurschakering  PARSOL is ons assortiment gekleurd glas. Kies uw kleur en de gewenste transmissie- 
eigenschappen voor zichtbaar daglicht.

Bij Vetrotech zijn we toegewijd aan de betrouwbare levering van voortreffelijke glasoplossingen en 
maken we uw projecten zo speciaal mogelijk. Dat is waarom we u naast standaardoplossingen ook 
een uitgebreid assortiment beglazingsopties en -functies bieden.

MULTIFUNCTIONALITEIT
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Comfort

Design

+ Geluidsregeling   STADIP SILENCE is de beste oplossing om u te helpen concentreren en uw  
rustruimte te creëren. Houd ongewenste geluiden buiten.

+ Dynamische privacy  Er zijn momenten dat u behoefte hebt aan privacy en er zijn momenten dat u 
openheid wilt. Met PRIVA-LITE hebben we de perfecte oplossing voor dynamische 
privacy en transparantie.

+ Zonwering   Voor een extra niveau van privacy en zonwering zijn onze SCREEN-oplossingen 
voorzien van geïntegreerde handmatige of gemotoriseerde jaloezieën voor 
afzonderlijk te bedienen zichtregeling.

+ Extra helder  Met DIAMANT-glas kunt maximale transparantie en doorlating van daglicht 
bereiken met een neutraal aspect voor echte kleuren.

+ Klimaatregeling  Het beheer van temperatuur en daglicht is cruciaal voor een comfortabel gevoel  
in een gebouw. Met thermisch isolerende glaseenheden zoals CLIMAPLUS of 
CLIMATOP kunnen we ons in ieder seizoen aan omgevingscondities aanpassen.

+ Kleuring   Onbeperkte kleuropties wachten u met gelaagd STADIP COLOR- of EMALIT-glas  
met glazuurkleur.

+ Zeefdruk   SERALIT is perfect voor het toepassen van repetitieve patronen, zoals punten, strepen, 
vierkanten, logo's of wat u ook maar kunt bedenken, op een glazen oppervlak.

+ Digitaal drukken  PICTUREiT kan worden gebruikt om complexe patronen, afbeeldingen en tekst 
permanent af te drukken op glazen oppervlakken en zo unieke ontwerpen te creëren.

+ Vormen  Glas is zeer dynamisch net als de vormen die u ermee kunt maken. We bieden een 
breed assortiment verschillende vormen om uw moderne architecturale ontwerpen 
te kunnen realiseren.

+ Buigen   Architecten buigen glas vaak zodat hun structuren er natuurlijker uitzien en aanvoelen. 
Veel van onze producten kunnen in gebogen oplossingen voorzien.

+ Randen Maak gebruik van doorschijnendheid om een speciaal effect te bewerkstelligen met 
SGG SATINOVO.

Wist u dat Vetrotech een  
portfolio heeft van bijna  
17.000 kant-en-klare  
product-combinaties?
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BOUWSECTOREN

VEILIGE OMGEVINGEN VOOR SNELLER HERSTEL
De baten van daglicht, transparantie en comfort, samen  
met het zorg dragen voor veiligheid en privacy, zijn bewezen 
factoren in het verhogen van het welzijn van patiënten, 
evenals hun mate van herstel. Goede architectuur in de 
gezondheidszorg vergroot ook de aantrekkelijkheid van 
ziekenhuizen als werkplek, stelt personeel in staat om de 
juiste beslissingen te nemen en doet zo de kwaliteit van  
de zorg verbeteren.

Southmead Hospital, Bristol, VK Fairmont Hotel, Vancouver, Canada

WEES ZEKER VAN DE VEILIGHEID VAN UW GASTEN IN EEN 
MOOIE OMGEVING
Uitmuntende, multifunctionele architectuur is een belangrijk 
element voor hotels, restaurants, conferentieoorden en 
andere ontspanningsgelegenheden om gasten aan te 
trekken, hun tevredenheid te garanderen en hen terug te 
doen keren. De veiligheid en privacy van gasten staan 
voorop, terwijl open en recreatieve ruimten belangrijk zijn 
om hun verblijf ontspannen te maken.

Het voldoen aan de uiteenlopende  
behoeften en eisen van verschillende 
bouwtypen kan soms zeer uitdagend zijn.  
De risiconiveaus verschillen vaak en 
moeten worden aangepakt met afzon-
derlijke middelen. In de loop der jaren 
hebben we geleerd om die uitdagingen 
te begrijpen en hebben we uitgebreide 
ervaring opgedaan in alle bouwsectoren.

We geloven dat onze gezamenlijke  
expertise van cruciaal belang is in het  
vervullen van de speciale vereisten  
voor uw projecten door verder te gaan 
dan het leveren van standaardoplossin-
gen. Samen met ons team van technici 
en betrouwbare commerciële experts 
kunt u er zeker van zijn dat veiligheid 
boven alles gaat.

Gezondheidszorg Horeca en recreatie
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Winkelcentrum Beaugrenelle, Parijs, Frankrijk Noord/Zuidlijn, Amsterdam, Nederland Natuurkundig instituut, Universiteit van Rostock, Duitsland

VERGROOT PRODUCTIVITEIT EN SUCCES
De garantie van een plezierige werkomgeving is van groot 
belang voor bedrijven die het beste talent willen aantrekken 
en hun productiviteit willen vergroten. Op hun beurt hebben 
goed ontworpen winkels invloed op het koopgedrag van 
consumenten en dat kan de conversie vergroten en een 
impuls zijn voor uw bedrijf.

VEILIGHEID ALTIJD EN OVERAL
In openbare gebouwen waar mensen samenkomen is 
bescherming tegen aanslagen, brand en rook een duidelijke 
vereiste wanneer ze tevens open en toegankelijk moeten 
blijven. Waar toegang en nooduitgang moeten worden 
beheerd, vormt glas de juiste oplossing om zorg te dragen 
voor veilige evacuatie in geval van brand en biedt bescher-
ming tegen externe en interne dreigingen zonder afbreuk  
te doen aan het open karakter van het gebouw. 

EEN LEEROMGEVING WAAR STUDENTEN OPBLOEIEN. 
Onze vakmensen van morgen zijn onze belangrijkste en 
waardevolste troef en hebben de beste bescherming nodig. 
Moderne onderwijsfaciliteiten moeten een veilige, lichte en 
open omgeving creëren om het verloop van docenten en 
personeel te verminderen, wat leidt tot onderwijs van hoge 
kwaliteit.  Het is bewezen dat daglicht een positieve invloed 
heeft op de prestaties van studenten en op hun vermogen 
om te leren.

Commercieel Openbaar vervoer Onderwijs
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SCHEEPVAART

's Werelds grootste cruiseschepen en de meest innovatieve 
ferry's gebruiken glasoplossingen van Vetrotech om de 
ervaring van de passagiers te verbeteren en te profiteren van 
gewichtsbesparingen, minder energieverbruik en veiligheid.

Glasoplossingen van Vetrotech bieden doeltreffende geluids-
isolatie met brand- en explosieweerstand, wat zorgt voor 
comfort en veiligheid voor de bemanning.

Slechts weinig omgevingen kunnen zo 
veeleisend zijn als de volle zee. Zeelieden 
moeten met hun schepen navigeren 
door sterke wind, krachtige golven, 
terwijl ze extreme temperaturen onder-
gaan. Hierbij zijn comfort, geluidsreduc-
tie en veiligheid toonaangevend. Tegelij-
kertijd is de behoefte aan beveiliging 
van bemanning en eigendommen tegen 
piraterij groter dan ooit tevoren.

Hoe veeleisend de omgeving of dreiging 
ook mag zijn, u kunt vertrouwen op Vet-
rotech om u te ondersteunen bij het 
vinden of ontwikkelen van de juiste 
oplossing voor uw behoeften op volle 
zee.

Passagiersschepen Offshore
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De grootste containerschepen, gastankers en olietankers zijn 
uitgerust met glasoplossingen van Vetrotech die zorgen voor 
veiligheid, helder zicht en bescherming tegen piraterij.

Vetrotech levert kwaliteit en eindeloos veel ontwerpmoge-
lijkheden met aangepast, veiligheids- en brandwerend glas, 
als ook doeltreffende privacymogelijkheden om tegemoet te 
komen aan de verwachtingen van veeleisende jachteigenaren.

Zowel ijsbrekers, onderzoeks- en bevoorradingsschepen als 
brandblusboten gebruiken glas van Vetrotech om veiligheid, 
brandwerendheid en helder zicht te hebben onder alle 
omstandigheden.

Schepen Jachten Specialistische schepen
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WERELDWIJDE TECHNISCHE  
ONDERSTEUNING

Met bijna 40 jaar ervaring in het ontwikkelen, fabriceren en testen van brandwerend 
veiligheidsglas, bieden we deskundige technisch-commerciële ondersteuning aan onze 
klanten en systeempartners. U kunt erop vertrouwen dat wij uw behoeften, uitdagingen  
en bedrijfseisen begrijpen. Wij ondersteunen u van het begin af aan met uw ambitieuze 
projecten, leveren betrouwbare diensten voor uw dagelijkse bedrijfsvoering en samen met  
u denken wij 'outside the box' om complexe problemen op te lossen en nieuwe oplossingen 
te ontwikkelen. Als u onze partner bent, staat veiligheid bij u boven alles – altijd!

'Het voortdurend verbe-
teren en het nauwgezet 
testen van onze producten 
zijn onze geheime ingre-
diënten die we doorgeven 
aan onze klanten'. 

Peter Fischer 
Director Testing & Certification

Certificaten in 

+60
landen

Belangrijke feiten over Vetrotech

500 
testen per jaar
(brand & beveiliging)

30 
technisch specialisten

in 10 landen

Bijna

4000
testcertificaten

wereldwijd

Ons eigen laboratorium met ISO 834-1-accreditatie voor het 
testen van brandwerendheid Herzogenrath, Duitsland
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INNOVATIES & 
ONTWIKKELING
We geloven dat echte innovatie komt met het uitwisselen van onze knowhow en ervaring.  
Door het wereldwijde netwerk van R&D-centra van de Saint-Gobain Group te benutten,  
introduceren we voortdurend innovaties, doorbraken en technologische verbeteringen.  
Dat doen we om te allen tijde de hoogste kwaliteit, duurzaamheid en voortreffelijkheid  
te kunnen bieden. Baanbrekend ondernemerschap, wetenschappelijke nieuwsgierigheid en  
de passie voor onze missie – levens en eigendommen beschermen terwijl we ons milieu 
behouden – is wat ons beweegt ons innovatief productassortiment voor onze klanten uit  
te breiden en steeds te verbeteren.

'Bij Vetrotech beogen 
we de volledige sterkte 
van Saint-Gobain R&D te 
benutten om nieuwe en 
betere oplossingen voor 
onze klanten te creëren'.

Jerome Korus 
Innovations Manager

Belangrijke feiten over Vetrotech

Innovatie bij Saint-Gobain

35 
patenten ingediend

(brand & beveiliging)

1 van de 4 
producten bestond 
niet 5 jaar geleden

8 
onderzoekscentra

wereldwijd

Meer dan

15
nieuwe producten
gelanceerd in 2017

Bijna

350
patenten ingediend

elk jaar

Bijna

3700
R&D-

werknemers

Ons eigen ballistisch testlaboratorium
Porz, Duitsland



Institute of Technology
Chicago, VS
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MAAK DEEL UIT VAN DE  
VETROTECH-ERVARING

Keuze
Deel uitmaken van Saint-Gobain betekent het kunnen aanbieden van een uitgebreid assortiment glasoplos-
singen die bescherming kunnen bieden tegen verschillende typen bedreigingen en die zijn te combineren met 
een breed assortiment multifunctionele toepassingen op land en op volle zee.

Maatwerk
De glasoplossingen van Vetrotech kunnen voldoen aan meerdere eisen inzake veiligheid, comfort, design  
en duurzaamheid. Ons assortiment beschermingsoplossingen kan dus worden aangepast aan de specifieke 
behoeften van de architecturale visie van uw projecten. We maken het zoals u het wilt!

Samenwerking
Wat voor project en wat voor uitdagingen ook, onze technische en verkoopteams luisteren altijd naar u om  
de oplossing te bieden die het best geschikt is voor uw project. We geloven dat een nauwe samenwerking met 
u de beste manier is om uw behoeften te begrijpen en de beste oplossing te vinden.

Expertise
Het maatwerkkarakter van onze oplossingen vereist dat onze teams voortdurend onze glasoplossingen 
controleren en certificeren. Al deze oplossingen worden nauwgezet getest en voldoen aan de normen en 
vereisten die worden opgelegd door diverse certificeringsinstanties zoals EN, UL, etc.

Betrouwbaarheid
Vetrotech is een dochteronderneming van de Saint-Gobain Group, al meer dan 350 jaar een expert in glasop-
lossingen en veel andere bouwmaterialen. Deze kennis en expertise geven we graag door aan onze klanten 
zodat ze hun ambitieuze projecten wereldwijd kunnen realiseren.
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DANK U VOOR UW VERTROUWEN

Kirk Ratzel 
Marketing & Sales

Nicolas Duhem 
Finance

Guillaume Le Gavrian  
General Director

Guido Plum 
Operations

Tina Bürgi
Human Resources
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WERELDWIJD CONTACT OPNEMEN

Vetrotech Saint-Gobain Switzerland 
schweiz@vetrotech.com 
suisse@vetrotech.com
+41 31 336 81 81 

Vetrotech Saint-Gobain Atlantique 
france@vetrotech.com 
+33 153 46 67 89
italia@vetrotech.com 
+39 02 261 94 67
iberica@vetrotech.com 
+34 91 397 25 49

Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic 
nordic@vetrotech.com 
+45 70 22 52 58

Vetrotech Saint-Gobain Poland 
polska@vetrotech.com 
+48 77 410 54 20
ceska@vetrotech.com 
+420 558 640 128 
suomi@vetrotech.com  
+358 09 819 0450

Vetrotech Saint-Gobain Deutschland 
deutschland@vetrotech.com 
+49 241 463 67 150

Vetrotech Saint-Gobain Österreich 
austria@vetrotech.com 
+43 7252 90 90 90

Vetrotech Saint-Gobain South Eastern Europe
se.europe@vetrotech.com 
+43 7252 90 90 90
turkiye@vetrotech.com 
+90 532 265 47 51

Vetrotech Saint-Gobain Benelux 
benelux@vetrotech.com 
+31 495 57 44 35

Vetrotech Saint-Gobain UK 
uk@vetrotech.com 
+44 247 654 7620

EUROPA
NOORD- EN  
ZUID-AMERIKA 

MARINE

MIDDEN-OOSTEN EN AZIË NO-AZIË
Vetrotech Saint-Gobain Middle East 
middle.east@vetrotech.com 
+971 4 4502343

Vetrotech Saint-Gobain South Asia 
south.asia@vetrotech.com 
+971 4 4502343
india@vetrotech.com 
+91 44 459 36 153

SAINT-GOBAIN HANGLAS JAPAN 
asia@vetrotech.com 
+81 3-5275-0866
HANKUK GLASS INDUSTRIES INC. (Korea) 
asia@vetrotech.com
+82 (32) 580 0402

Vetrotech Saint-Gobain North America 
north.america@vetrotech.com 
+1 888 803 95 33
Vetrotech Saint-Gobain Int. Brazil 
brazil@vetrotech.com 
+55 11 3434 9471

Vetrotech Saint-Gobain Kinon
marine@vetrotech.com
+49 241 9667 348



Afbeeldingen: Martin Barroud,  
Neil Bowler, Khalfi, Olaf Rohl,  
Sean Conboy, Peter Cook, Loni Laibarös, 
Jorrit 't Hoen

Vetrotech Saint-Gobain Int. AG
Bernstrasse 43
3175 Flamatt
Zwitserland
+41 31 336 81 81
international@vetrotech.com

Voor meer informatie bezoekt u ons 
op www.vetrotech.com ©
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