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leisure

In een hotel, vakantiepark, zwembad of wellness 
centre worden gasten verrast door een unieke sfeer. 
Die essentiële beleving creëer je eenvoudig met de 
toepassing van glazen wandafwerking. Of het nu gaat 
om een luxe sfeer of een thema; met GLAZZpanelen 
is het eenvoudig en snel gerealiseerd.

Naar eigen smaak en passend bij de situatie wordt
het concept samengesteld. Met de eindeloze keuze 
uit unikleuren, print of een combinatie van beiden zijn 
de mogelijkheden oneindig. Een uniek eindresultaat 
gegarandeerd.
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Het wandafwerking-concept is 
plug & play toepasbaar in de 
badkamer, keuken en het toilet. 
Ideaal voor nieuwbouw, renovatie 
en prefab bouw. 

De wandpanelen zijn gemaakt van 
gehard veiligheidsglas, volledig op 
maat gemaakt en af-fabriek voorzien 
van sparingen. Per ruimte zijn de 
panelen dus volledig afgestemd op 
de specifieke situatie en wensen.

Plug & Play
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Om twee ruimtes, bijvoorbeeld een badkamer en slaapvertrek, 
te scheiden gebruik je GLAZZpanelen als schuifdeur. Ook onder 
een schuin dak realiseer je gemakkelijk een schuifwand met de 
panelen. Door te spelen met kleur of te werken met een afbeelding 
of motief krijgt elke vakantiehuis of hotelkamer zijn eigen sfeer. 
Er is ruime keuze voor bijpassend beslag. 

Decoratief en praktisch
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GLAZZpanelen
Het kit- en voegloze afbouwconcept bestaat 
uit 6 mm gehard veiligheidsglas en een prefab 
gietvloer. Het glas heeft een hoge weerstand 
tegen schade. Daarom wordt het ook veel 
toegepast op luchthavens en in ziekenhuizen. 
In de fabriek worden sparingen in het glas 
aangebracht. Hierdoor installeer je eenvoudig 
het sanitair en de aansluitingen voor water- 
en elektra. 

De prefab vloer met afschot heeft een 
voorgemonteerde afvoer. Binnen een paar 
uur is de vloer geplaatst en kan er op gelopen 
worden. De opstaande rand van de vloer 
garandeert 100% waterdichtheid van het 
concept. 
In het project heb je géén droogtijden meer; 
de vloer wordt prefab aangeleverd op de bouw. 
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In gebruik
Het concept is hygiënisch en gemakkelijk schoon te houden door het 
ontbreken van naden, voegen en kit. Crystal Care glasveredeling (antikalk) 
zorgt voor minder hechting van kalk aan het glas. Het glas heeft een 
hoge chemische bestendigheid en impact weerstand. Het is brandveilig 
en zeer geschikt voor hoge douchefrequentie.

Minder valide voorzieningen en zelfs een in hoogte verstelbare wc zijn 
goed te combineren met het concept. Tijdens de engineering kunnen 
sparingen worden opgenomen voor een douchestoel of toiletbeugel. 
Achteraf montage is mogelijk door het uitwisselen van panelen. 
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Eigen uitstraling
Valt de keuze op één kleur voor alle wanden, 
een combinatie van kleuren of een combinatie 
van kleur en print? Welke keuze het ook wordt; 
een eigen sfeer is gegarandeerd. Tijdens het 
hardingsproces in de oven wordt de kleur of print 
als het ware ‘in het glas’ gebakken. Hierdoor wordt 
het één geheel met het glas. Dit zorgt voor een 
kleurvast en krasvrij resultaat. 
Een glanzende of matte afwerking geeft het glas 
nog eens een extra effect. Voor de vloer is er keuze 
uit meerdere kleuren.



leisure
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Snelle realisatie
De doorlooptijd voor de realisatie van een 
sanitaire ruimtes met GLAZZpanelen is kort. 
Van badkamer tot toilet en van douchecabines 
en kleedruimtes tot een shower experience 
bij een zwembad.

GLAZZpanelen zijn eenvoudig te assembleren 
door eigen medewerkers en vaste partners. 
Specifieke vakkennis is géén vereiste. Het 
concept heeft een korte doorlooptijd. In serie 
wordt een badkamer, inclusief vloer, in één 
dag gerealiseerd. Door met minder disciplines 
en mensen te werken en door het ontbreken 
van droogtijden in het project is renoveren 
met GLAZZpanelen een stuk sneller dan 
traditionele renovatie.
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Tijdens renovatie van een sanitaire ruimtes op een vakantiepark of in 
een hotel behoren overlast van stof en geluid tot het verleden. 
Met GLAZZpanelen wordt niet gehakt of gefreesd. Bestaande wand- 
en vloertegels blijven zitten. Het oude sanitair wordt gedemonteerd; 
slechts de oude put wordt uitgeboord. In tegenstelling tot traditioneel 
tegelen hoeft, in combinatie met de prefab vloer, de uitgeboorde put 
niet te worden aangestort. Het bestaande leidingwerk wordt flexibel 
weggewerkt achter de wandpanelen. 
Door de droge renovatie ondervinden gasten weinig tot geen overlast. 
De werkzaamheden hebben dan ook weinig impact op de bezettingsgraad. 

Stof- en geluidsarm werken
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Technische specificatie
en financieel

Bij renovatie worden GLAZZpanelen geplaatst op schotels. 
Deze Pluggy’s worden bevestigd aan de bouwkundige wand. 
Ze zijn niet afhankelijk van loszittende tegels of andere 
wandbekleding zoals bijvoorbeeld Giboblokken. Is er asbest-
houdend plaatmateriaal of asbesthoudende lijm gebruikt, dan 
zijn er ook andere bevestigingsmethoden mogelijk. Saneren 
is niet noodzakelijk. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van 
een alternatief ophangsysteem en bewoners kunnen niet in 
de panelen boren. Bij prefab bouw worden de panelen direct 
op het metal stud of de houtskeletbouw gelijmd.

De panelen zijn gemaakt van 6 mm gehard veiligheidsglas 
volgens NEN 12150. Dit wordt ook veel gebruikt in open-
bare gebouwen met veel bezoekers. Bijvoorbeeld in scholen, 
winkels, ziekenhuizen en op vliegvelden. De panelen zijn 
bewezen molest proof. Ze zijn significant beter bestand 
tegen vandalisme en schades dan traditioneel tegelwerk.

De prefab Sika gietvloer heeft een antislipwaarde van R12 
volgens DIN 51130. Af-fabriek is deze voorzien van afschot 
en een voorgemonteerde afvoer. Als het niet mogelijk is om 
de vloer uit één stuk te gebruiken wordt deze met deelnaad 
in het werk gekoppeld en afgewerkt met twee componenten 
sealer.

GLAZZpanelen kennen 10 jaar garantie op waterdichtheid. 
Het veiligheidsglas is 100 % recyclebaar. Met een levensduur 
van meer dan 30 jaar heeft het concept een lage Total Cost 
of Ownership. De kosten voor realisatie zijn vergelijkbaar 
met traditionele renovatie waarbij tegels verwijderd worden.  
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Een zwembad of recreatieruimte krijgt een eigen karakter door het 
gebruik van GLAZZpanelen. De diversiteit aan mogelijkheden zorgt 
ervoor dat je echt een unieke ruimte kunt creëren. Een ruimte waar 
gasten ook echt verrast worden. Een douchewand in een zwembad 
geeft de veelal grote ruimte extra sfeer met unieke prints of combi-
natie van kleuren.

Ook kleedkamers en cubicles kunnen in ontelbare kleuren worden 
uitgevoerd. Een effen kleur voor een rustig en bescheiden resultaat, 
een combinatie van kleuren kunnen het geheel spannender maken. 
Ook felle kleuren worden kleurvast geprint. (Foto)prints zijn ideaal 
als je thematisch wilt werken en impact wilt maken.  

Eindeloze mogelijkheden
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Schoon en hygiënisch
Door het ontbreken van naden, voegen en kit zijn GLAZZpanelen hygiënisch 
en gemakkelijk schoon te houden. Met Crystal Care glasveredeling (antikalk) 
hecht kalk ook nog eens minder goed aan het glas. Het glas heeft een hoge 
chemische bestendigheid en impactweerstand. Daarnaast is het brandveilig 
en zeer geschikt voor hoge douchefrequentie.
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Doucheglas
Aanvullend op het concept zijn luxe douchewanden- en deuren 
in een design naar keuze leverbaar. Zo maakt het deze badkamer 
met betonlook GLAZZpanelen helemaal af. Voor douches in hotel-
kamers of vakantiewoningen wordt standaard maatwerk geleverd. 
Geheel naar wens en afgestemd op de specifieke situatie. Er is keuze 
uit diverse opstellingen, kleuren glas en soorten beslag. 

Het doucheglas wordt gemaakt van 8-10 mm gehard veiligheidsglas. 
Een eigen sfeer wordt gecreëerd door te kiezen voor print op glas. 
Geprinte zwarte kaders op de douchewand geven de badkamer 
eenvoudig een industriële look. 
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GLAZZpanelen is 
een product van:

Steinfort Glas BV
Marconistraat 6 
8801 PM Franeker 
0517 - 380 900
info@glazzpanelen.nl
www.glazzpanelen.nl


