
Alles is een kwestie van knowhow

SprimoColor



Een groot aantal verwezenlijkingen getuigen van ons vermogen om 
aan de meest veeleisende aanvragen te voldoen.

Erkende verdeler

Het gamma SprimoColor groepeert vandaag het geëmailleerd glas en het glas met zeefdruk.

Glas met zeefdruk
Het glas met zeefdruk is een produkt waarvan 
één zijde (of eventueel beide) bekleed is met 
een laag matte gekleurde lakken, verglaasd 
gedurende de thermische harding, met als 
doel er een artistiek idee op uit te drukken. 
Haar gebruik kan zowel intern als extern 
zijn : visieglas, versiersel, uithangs- en 
reclameborden, dubbelglas, sécurit deuren, 
controle van de binnenverlichting,…

De particulariteit van het zeefdruk t.o.v. andere 
bedrukkingstechnieken is dat men dwars door 
de drukplaat op de drager (het glas) drukt. 
Daardoor kunnen de motieven, tekeningen 
en vormen tot in het oneindige worden 
aangeboden. Uw verbeelding is de enige limiet.

Alle geharde glazen kunnen voorzien worden 
van zeefdruk of geëmailleerd worden.

Geëmailleerd glas
Het geëmailleerd glas is een produkt dat de 
aanbreng van een gekleurde matte bedekking 
ondergaat door het uniform neerleggen van een 
emaillaag op één van de zijden van het glas.

Het kan aangewend worden voor intern of 
extern gebruik : gevels (dubbele beglazing), 
steunmuren, roltrapleuningen, toonbanken, 
tafels, deuren, enz… De lakken die gebruikt 
worden zijn ecologisch want ze bevatten geen 
gevaarlijke metalen (lood, cadmium, enz…) en 
hun behandeling aan hoge temperatuur 
verzekert een buitengewone 
duurzaamheid.
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Het uniform neerleggen van de kleur, door middel van een installatie die 
beschikt over de laatste technische evoluties, geeft een harmonieuze 
emaillering in één enkele passage en schaft het fenomeen van  
“ sterrennacht “ af.  


