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Gefeliciteerd!
U bent in het bezit van de CURA Creator, het in eigen huis ontworpen glasdisplay van CURA Glass. Met de CURA 
Creator kunt u het verschil maken bij uw klanten, de order binnenhalen en uw omzet verhogen!

U kunt nu ervaren hoe een samenstelling gelaagd glas er uit ziet, zelf nieuwe combinaties ontdekken en uw 
creatieve proces beginnen. Alleen, of samen met uw klant. Niet op papier, maar in de praktijk. Met echt glas, in 
het juiste licht, en in de juiste omgeving. En met de inhoud van de CURA Creator kunt u elke RAL en Pantone 
kleur maken die u maar wilt!

De CURA Creator bevat 35 geslepen glasmonsters van 10 x 15 cm. Naast alle Vanceva kleuren (uitgevoerd in 
extra helder float glas om kleurvervorming te voorkomen) vindt u verzilverd glas, monumentenglas en diverse 
figuurglassoorten in de display. In de lade van het display zit een speciale houder waar u 2, 3 of 4 glasmonsters 
achter elkaar kunt zetten om zo het resultaat van de gemaakte combinatie te zien en te ervaren. Heeft u de 
gewenste combinatie gevonden? Dan is deze samenstelling als één product binnen 5 werkdagen te leveren in 
bladen of kisten (als halffabrikaat).

Wij gaan voor kwaliteit, net als u. Om u te verzekeren van een goed product zijn er op het samenstellen van uw 
gelaagd product een aantal richtlijnen en adviezen van toepassing die wij in deze folder hebben samengevat. 
Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor aanvullende informatie of persoonlijk advies. Ook als u die 
ene unieke combinatie zoekt waarmee u zich van anderen kunt onderscheiden. Wij denken graag met u mee!

De CURA Creator. Hiermee maken wij mét u het verschil!

Stappenplan:
1. Kies 1 tot 4 glassoorten
2. Plaats deze in de houder
3. Controleer bij daglicht

De CURA Creator. Hiermee maken wij mét u het verschil!
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Snijrichting
Omdat Vanceva folies gevoelig zijn voor polarisatie moet er bij het snijden rekening worden gehouden met de 
snijrichting. Wij adviseren om strokend te snijden zodat wanneer het glas bij elkaar wordt geplaatst er geen 
verschillen in aanzicht kunnen optreden.

Direct zonlicht
Om de levensduur van de kleuren te waarborgen raden wij aan om de volgende kleuren niet bloot te stellen aan 
direct zonlicht maar om deze te combineren met een blanke folie:

• Sahara Sun 0004
• Golden Light 0008
• Tangerine 000E

Toepassingsadvies

Volgorde folies
Bij een niet symmetrische samenstelling van folies kan de kleur wanneer men van binnen naar buiten kijkt anders 
zijn dan wanneer men van buiten naar binnen kijkt. Wij raden aan hier rekening mee te houden bij het toepassen 
en plaatsen van het glas. Wanneer bijvoorbeeld als opbouw 0028 (Aquamarine - Golden Light) wordt gekozen 
is deze niet hetzelfde als opbouw 0082 (Golden Light - Aquamarine). Wanneer als opbouw 0282 wordt gekozen 
zullen beide zijden van de ruit hetzelfde kleurbeeld tonen.

Combineren folies
In principe kunnen alle folies met elkaar worden gemixt. Echter bij bepaalde samenstellingen is het risico op 
Mottle-effect (wolkvorming) aanwezig. 

Op onze website www.cura-glass.nl/creator-wijzer vind u onze handige glastool waarmee u door het kiezen van 
folies in één oogopslag kunt zien of bij de door uw gekozen combinatie kans op het Mottle-effect aanwezig is.

Voor de beoordeling van het Mottle-effect zijn de NEN normen van toepassing die ook worden gebruikt bij het 
beoordelen van glas.

Alle RAL en Pantone 
kleuren zijn mogelijk!



Created by CURA Creator!

Opbouw glazen plint:
Klarglas 6 mm
1.5 mm SentryGlas folie
Confrontatiespiegel grijs 4 mm
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