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C U R
G L A S S

A Gelaagd glas vindt gretig aftrek in allerlei markten. Met ruim 600 verschillende soorten glas en 30 folies op voorraad kan GSWB allerlei 
combinaties gelaagd glas gaan produceren. De investering in een nieuwe fabriek met gelaagd glas is derhalve gerechtvaardigd.  

Optimale synergie tussen grote 
voorraad en gelaagde glascombinaties

GSWB zal op de beurs Polyclose toepassingen 
laten zien wat er met gelaagd glas mogelijk is. 
De gelaagd glaselementen maken een grote 
opmars in de gevel en binnenwanden omdat ze 
multi-functioneel zijn. Meer veiligheid, diverse 
kleuren, een hogere geluidwerendheid, noem maar 
op. Daarom heeft glasleverancier GSWB geïnves-
teerd in een nieuwe fabriek. 

"Dankzij onze enorme voorraad van diverse soor-
ten glas en de folies kunnen we vanaf 1 november 

zeer veel en in hoge snelheid allerlei gelaagde 
glascombinaties produceren. De machine is in 
staat om 60 ton per dag te verwerken in maximale 
formaten van 2 m 70 tot 6 meter,” zegt directeur 
Marijn van den Ingh 

In BeWeGInG
Dankzij de hoge productiecapaciteit en het tech-
nisch vernuft van de nieuwe machine is GSWB in 
staat om binnen vijf werkdagen elk soort gelaagd 
glasproduct te leveren. De onderneming verwacht 

veel van de nieuwe 
productielijn waarin 
2 miljoen euro is 
geïnvesteerd. 

"De afzetmogelijk-
heden zijn enorm. 
Denk aan veiligheids-
beglazing, kogelwe-
rende beglazing, zon-
werende beglazing, 
gekleurde beglazing.... 
Bijkomend voordeel 
is dat we door de 
toepassing van spe-
ciale folie lichtere en 

dunnere glascombinaties maken met dezelfde 
eigenschappen als gelaagd glas."

een lichtere constructie zal de gevelbouwer als 
muziek in de oren klinken. Immers, de glasop-
pervlakten in vliesgevelsystemen worden steeds 
groter en hoger en dientengevolge zwaarder. 
Door deze maatregel kan het glasgewicht wor-
den verlaagd. De gevelbouwer wordt een steeds 
interessantere groep voor GSWB. "De glaszetter 
en bewerkers zijn onze belangrijkste afzetkanalen, 
maar je ziet dat gevelbouwers tegenwoordig ook 
steeds meer zelf glas zetten,” legt Van den Ingh uit.

een ander gelaagd glasproduct dat GSWB op de 
Polyclose laat zien is een transparante geluidwe-
rende binnenwand in een kantooromgeving. Deze 
glaswand hoeft niet te worden afgekit, maar wordt 
in het profiel geklikt via een klikelement die in 
een uitsparing valt die aan de rand van het glas is 
geslepen. Door middel van het toepassen van kleur-
folies kan de glaswand ook in verschillende kleuren 
worden uitgevoerd. "De markt van gelaagd glas is 
behoorlijk in beweging; er zijn zoveel toepassingen 
mogelijk die we misschien nog niet eens hebben 
ontdekt. We hopen op de Polyclose naast bestaande 
klanten ook veel nieuwe te mogen begroeten.”   n

GSWB wordt CURA Glass
Met ingang van 1 januari a.s. ondergaat GSWB een naamsverandering. GSWB gaat CURA Glass 
heten. Cura betekent zorg in het Latijn,  dit vond het personeel  een passende naam voor het bedrijf. 

“een pakkende nieuwe naam was al langer een wens. In nederland staan wij bekend als Spliet en de 
afkorting GSWB is over de grens moeilijk uit te spreken. CURA Glass kent die beperkingen niet en 
biedt ons zowel nationaal als internationaal letterlijk en figuurlijk grenzeloze mogelijkheden,” aldus 
Van den Ingh.   
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CURA Plus+ profiel voor het monteren van binnenwanden zonder kit (foto GSWB)

In de autoclaaf wordt onder hoge druk de lucht tussen de folie en het glas verwijderd (foto GSWB)

Verwerking van de folie in het gelaagde glas (foto GSWB)


