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Glastechniek
Sterk in glas, thuis in techniek

Advisering, levering en montage



We zijn er trots op ons bedrijf te mogen presenteren dat met meer dan 170 medewerkers 
en een omzet van 37 miljoen euro in 2016 tot Europa’s grootste leveranciers van vlakglas 
behoort. We spreken dan ook graag van ‘totaalleverancier’. 

CURA Glass is onafhankelijk en wij kunnen als groothandel en distributeur vrij op de markt 
opereren en zo altijd streven naar de beste condities voor onze afnemers. Voor u. 

Daarnaast hebben we in 2013 de belangrijke stap gezet om in eigen huis CURA gelaagd glas 
te gaan produceren. Dit stelt ons in staat alle mogelijke samenstellingen glas volgens de 
hoogste kwaliteit te lamineren (CE level 1) en u binnen enkele dagen te leveren. 

Met ons motto “Imagine the possibilities, ontdek de mogelijkheden”, denken we u ook in 
dat opzicht te inspireren!

CURA Glass: Wij zorgen voor glas
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Als u het ambitieuze voornemen heeft een renovatie of nieuwbouw te gaan uitvoeren waarin vele toepassingen 
met glas worden voorgesteld, dan weet u wie uw ideale partner daarbij kan zijn.

Veel meer dan deze brochure vertelt het werk van CURA Glass een eigen verhaal. Hieronder vindt u een opsomming 
van recente projecten door ons uitgevoerd.

De ideale partner

 � Hoofdkantoor KPMG in Amstelveen
 � Hermitage Amsterdam
 � Het Nieuwe Rijksmuseum
 � Crystal Houses Amsterdam
 � Kleiburg Amsterdam

 � Cruise Terminal Rotterdam
 � Gatehuizen Schiphol Amsterdam
 � Bergkwartier Amersfoort
 � Rietveldhuizen Utrecht

Al deze en vele andere tot de verbeelding sprekende projecten geven u een realistisch beeld van de 
omvang en de activiteiten van CURA Glass.

Glastechniek: Sterk in glas, thuis in techniek

Hermitage Amsterdam

 � 270 m2 beloopbaar glas
 � 175 m2 Pyrobel brandwerende beglazing
 � 580 m2 structureel glas voor balustrades
 � Glazen lift





Renovatie Kleiburg Amsterdam
 � Totaal 14.500 m2 isolatieglas bestaande uit: 

 - HR++ Isolatieglas oplopend van 5-15-4 naar 55.2-15-55.2 
 - HR++ Isolatieglas 4-15-44.2 met matte folie

 � 1600 stuks bovenlichten uitgevoerd in float blank 4 mm
 � CURA Safe 33.1
 � CURA Safe 44.2
 � 900 stuks balkonstroken uitgevoerd in CURA Safe 55.2
 � 2475 Multicoust suskasten geplaatst bovenop glas (kalfplaatsing)  

5 Glastechniek: Sterk in glas, thuis in techniek



EEn spEcialismE van cURa Glass 
Het monteren van glas is de laatste jaren steeds meer uitgegroeid tot een specialisme. Elk 
soort vraagt om een andere techniek als het gaat om vereiste bouwfysische, brandwerende 
of veiligheidsaspecten. Daarnaast worden de eisen ten aanzien van prestatie, onderhoud 
en levensduur steeds hoger. Daarom heeft CURA Glass gekozen het monteren van glas in 
eigen hand te houden, zodat zij niet afhankelijk is van derden met wellicht minder strenge 
opvattingen over kwaliteit en service. CURA Glass levert niet rechtstreeks aan de particulier, 
maar rechtstreeks aan de professionele bouw.

GlaskEnnis 
De glastechnische knowhow en expertise van CURA Glass staan steeds ter beschikking voor 
haar opdrachtgevers. Bijvoorbeeld in de vorm van advies geven ten aanzien van bijzondere 
glasconstructies zoals daken, wanden, vloeren, windschermen, trappen, balustrades, 
gevels en puien. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw telt CURA Glass alle 

grote bouwondernemingen van Nederland tot haar 
opdrachtgevers. Daarnaast is onze website een handig 
middel om zelf kennis te vergaren zoals met onze 
kennisbank en brandwerendwijzer. De mogelijkheden 
van glas  zijn (mits goed toegepast en met het juiste 
technische advies) eindeloos.

Glasmontage

Project Balkonbeglazing IJburg

 � 1200 m2 CURA Safe 88.2 rondom geslepen
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cURa Glass TEchniEk vca* GEcERTificEERd 
Ons Veiligheids- en Arbozorgsysteem is gefocust op het plaatsen van glas.
Door het VCA*-systeem dat bij CURA Glass Techniek is ingevoerd, kunnen wij enerzijds de opdrachtgever en 
anderzijds de medewerker garanderen dat de opgedragen werkzaamheden op een zodanige wijze worden 
uitgevoerd dat wordt voldaan aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

GBO vakcERTificaaT
CURA Glass heeft als een van de eersten in Nederland besloten om alleen te werken met glaszetters met een GBO 
vakcertificaat. Hierdoor bent u gegarandeerd van een stuk constant vakmanschap.

Glastechniek: Sterk in glas, thuis in techniek

Project De Terp Amersfoort

 � 500 m2 geëmailleerd glas
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Crystal Houses Amsterdam
 � CURA Safe Sentry extra helder in glazen kozijnen
 � Glazen plinten
 � Bossing geslepen glazen deurpanelen op extra helder



aanpak mET OOG vOOR pERsOOnlijk cOnTacT
Bij de realisatie van grote en kleine projecten met veel glas wordt steeds vaker een beroep 
gedaan op de expertise van CURA Glass.

De daarvoor benodigde specialisten zijn bij CURA Glass ondergebracht in de afdeling Glas 
Techniek.

Expertise is een begrip

Deze afdeling is gespecialiseerd in:
 � Het technisch advies geven betreffende glaskeuze, montage, normen, garanties etc.
 � Het calculeren van projecten
 � De werkvoorbereiding
 � Het inzetten en aansturen van glaszetters en uitvoerders
 � Het bijwonen van bouwvergaderingen

Onze expertise zorgt ervoor dat onze prijsvoorstellen 
als sterk concurrerend kunnen worden aangemerkt. 

Project Rietveldwoningen Utrecht

 � Renovatie kozijnen: 11.000 m2 isolatieglas
 � Borstweringen bestaande uit: 

 - Canalé mat/blank 4 mm 
 - Carré klein gehard 4 mm
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ZEkERhEdEn
Niets is zeker in het leven, maar we kunnen u wel garanderen dat u met een financieel gezond en onafhankelijk 
bedrijf zaken doet:

Creditsafe:
 � Zeer goede kredietwaardigheid
 � Zeer laag risico (A)

Dit wil zeggen dat wij ons bevinden in de hoogste kredietwaardigheidklasse met een minimaal risico op faillissement. 

Met een jaaromzet van > 37 miljoen is een project niet snel te groot.

CURA Glass Techniek, imagine the possibilities!

Betrouwbaarheid en veiligheid staan bij ons voorop

Glastechniek: Sterk in glas, thuis in techniek

Project Insulindeweg Amsterdam

 � 1600 m2 Stopray - Energy





Cruise Terminal Rotterdam ANNO 1949
 � 1200 m2 HR+ Isolatieglas bestaande uit: 

 - Monumentenglas 4 mm - spouw 8 mm Argon - 44(A-2) akoestische folie
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mEER dan 600 GlassOORTEn Op vOORRaad
Door onze onafhankelijkheid zijn wij in staat een groot en veelzijdig assortiment 
glasproducten te voeren die u bij een andere glashandel bij u in de buurt niet zult 
vinden. Glas van alle merken in diverse soorten, verpakkingen en dikten, u vindt het 
allemaal bij CURA Glass.

pROdUcEnT cURa Glass GElaaGd
We beschikken met Benteler voor de lijn en Scholz voor de autoclaaf over de Rolls 
Royce onder de lamineerlijnen. Onze productielijn voor gelaagd glas is echt uniek in 
zijn soort. Naast de keuze voor deelmaten en de hoogste kwaliteit hebben we voor 
een flexibele lijn gekozen die standaard zeventien soorten PVB-folies verwerkt en wij 
hebben er nog eens dertien op voorraad. “Imagine the possiblities”, of het nu om float-, 
satijn- of spiegelglas gaat en om standaard, gekleurde, matte of akoestische folie. 
Hieronder vindt u voorbeelden uit ons brede assortiment:

Wij kunnen niet eeuwig bescheiden blijven

 � enkelglas
 � isolatieglas
 � gelaagd glas
 � figuurglas
 � brandwerend glas
 � kogelwerend glas
 � hardglazen deuren
 � beglazingsmaterialen
 � ventilatieroosters

Voorraad CURA Glass

 � Meer dan 600 soorten glas
 � Meer dan 600.000 m2 glas
 � Meer dan 10.000.000 mogelijkheden
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lOGisTiEk
Met een eigen wagenpark van 20 vrachtwagens kunnen wij in de Benelux op iedere plek snel en correct leveren. 
Dus ook dat laatste (breuk) ruitje komt snel naar de bouw.

cOnTacT
Neemt u vrijblijvend contact met ons op, en ontdek de mogelijkheden:

CURA Glass Techniek
2e Industrieweg 6
3411 ME Lopik
Tel. +31(0) 348-484300
Fax. +31(0) 348-553554
E-mail: techniek@cura-glass.nl 

Website: www.cura-glass.nl/techniek

CURA Glass Techniek

Glastechniek: Sterk in glas, thuis in techniek

CURA Glass Techniek

 � Advisering
 � Levering
 � Montage
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