[ Jubileum Advertorial ]

CURA Glass: Imagine the possiblities
CURA Glass uit Lopik heeft eind vorig jaar een lamineerlijn in gebruik genomen die tot de modernste van Europa wordt
gerekend. De lijn maakt zonder omsteltijd alle glas- en foliecombinaties mogelijk en is bovendien standaard ingesteld
op dikten vanaf 22.2, het verwerken van glas met softcoatings én een glasbreedte van 3,3 meter. Het gelaagd glas is ook
nog eens van de hoogste kwaliteit (Level 1). Klanten gebruiken inmiddels al de uitdrukking: ‘het glas snijdt als boter’.

Het thema ‘Tijd voor kwaliteit’ naar
aanleiding van het 25-jarig jubileum
van Glas in Beeld is voor CURA
Glass een inkopper. De jonge DGA’s
Matthieu en Marijn van den Ingh
zijn niet over één nacht ijs gegaan
tijdens de selectie van leveranciers
en hebben met Benteler voor de
lijn en Scholz voor de autoclaaf ‘de
Rolls Royce’ onder de lamineerlijnen. Maar er is meer: een tweede
nieuwe hal zal binnenkort de interne

logistiek verbeteren en de dit jaar
ingevoerde nieuwe naam staat ‘met
het wegnemen van zorg’ letterlijk
voor kwaliteit.

Nek uitgestoken
In Glas in Beeld nummer 5 van
oktober 2013 legden de Van den
Inghs uit waarom ze hun nek hebben uitgestoken. In tegenstelling
tot isolatie- of gehard glas hebben
bij het zelf maken van gelaagd glas,

een halffabrikaat, alle poten van
het handelsbedrijf baat: inkoop,
export én verkoop - want de vraag
naar gelaagd veiligheidsglas neemt
in de Benelux alsmaar toe. En nog
belangrijker: het toch al grote assortiment is van 600 glassoorten
tot in het oneindige vergroot. Met
de innovatieve lijn zijn 10 miljoen
productcombinaties mogelijk.
Reeds een half jaar na de ingebruikname, plukt CURA Glass de vruchten van haar grootste investering
ooit. Inspelend op de wens van haar
afnemers produceert het bedrijf
hoofdzakelijk deelmaten (2550 x
3210 mm): de meeste van hen beschikken tenslotte over een snijtafel
voor gelaagd glas en CURA Glass
houdt hun voorraad op orde. Dat
was voorheen al zo met dit verschil
dat nu binnen vijf werkdagen wordt
geleverd en dan ook nog eens in
elke gewenste combinatie. Of zoals
Van den Ingh het verwoordt: ‘Onze
afnemers hebben liever een blad op
voorraad waarmee ze alle kanten
op kunnen dan order voor order
maatwerk te bestellen, waar ze ook
nog eens veel langer op moeten
wachten. Zo zijn onze klanten in
feite onze distributeurs met zowel
voor hen als ons Imagine the possibilities als horizon.’

C

U

R

A

GLASS

C

U

R

A

GLASS

info@cura-glass.nl
www.cura-glass.nl

www.glasinbeeld.nl
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