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woningbouw

Een badkamer- of toiletrenovatie met GLAZZpanelen 
betekent snelle realisatie met weinig overlast van geluid, 
stof en afval. Het concept faciliteert het renovatieproces. 
Je hebt dan ook gegarandeerd een korte doorlooptijd per 
ruimte. Het resultaat? Blije bewoners. Een win-win situatie!

Traditionele renovatie van badkamer, toilet en keuken 
behoren tot de verleden tijd. Met GLAZZpanelen is het 
proces slimmer, sneller en goedkoper. Door GLAZZpanelen 
te gebruiken wordt verspilling zoveel mogelijk voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan materiaal, manuren, doorlooptijd, 
transportbewegingen, onderhoudskosten, kilometers, 
bewonersbegeleiding, gederfde huurinkomsten en schoon-
maakkosten van logeerwoningen. 

GLAZZpanelen zijn ook ideaal voor toepassing in prefab 
huizenbouw en prefab bouw van badkamers en toiletten. 
Want ook hier geldt ‘Wat je niet hoeft te doen, kost géén 
tijd, geld en mankracht’. Bijkomend voordeel is dat de panelen 
de constructie verstevigen, ideaal voor het vervoer naar de 
projectlocatie.



GLAZZpanelen - Woningbouw  |  3

4  |  Portaal, Dura Vermeer, Kwangodreef - Utrecht  



7  |  Portaal, Dura Vermeer, Kwangodreef - Utrecht  

Het kit- en voegloze afbouwconcept bestaat uit 6 mm gehard veilig-
heidsglas 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.
 

GLAZZpanelen concept
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Eigen sfeer
De panelen zijn leverbaar in veel verschillende 
kleuren. Van rustig en sereen tot fellere varianten. 
Je kunt voor alle wanden dezelfde kleur kiezen 
maar je kunt ook een combinatie van verschillende 
kleuren gebruiken. Tijdens het hardingsproces in 
de oven wordt de kleur als het ware ‘in het glas’ 
gebakken. Hierdoor wordt de kleur één met het 
glas en krijg je een krasvrij en kleurvast resultaat. 
Ook bij bijvoorbeeld een felle kleur rood.

Voor een heel eigen stijl kunnen kleur en print 
gecombineerd worden. Een glanzende of matte 
afwerking geeft nog eens extra effect. 
Ook als je in serie bouwt kunnen bewoners 
een eigen kleur(combinatie) kiezen. 
Het glaspakket wordt namelijk op maat, 
kleur en per woning gemaakt. Voor de 
vloer zijn meerdere kleuropties. Zo kiest 
een bewoner of woningeigenaar dus 
echt een eigen sfeer.
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Snelle realisatie
Het concept is 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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Optioneel wordt infraroodverwarming, af-fabriek , achter de spiegel 
en/of wanden aangebracht. Deze kan dan als hoofdverwarming worden 
gebruikt. Hiermee wordt naast de investering van een radiator en 
cv-leidingen ook bespaard op de kosten voor de installateur. Bewoners 
genieten van het comfort van de infraroodverwarming. Daarnaast scheelt 
het ruimte in de badkamer. 

Voor de bevestiging van ophangmogelijkheden kiest men voor sparingen 
in het glas, zuignappen of verlijming op het glas.
 

Comfort
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Plug & Play
Bij renovatie blijven de wand- en vloertegels net als het 
bestaande leidingwerk intact. Breek- en freeswerk is niet 
nodig; alleen het bestaande sanitair wordt gedemonteerd. 
De prefab vloer wordt over de bestaande vloer geplaatst 
en de leidingen worden flexibel weggewerkt achter de 
panelen.

GLAZZpanelen worden volledig op maat gemaakt en 
af-fabriek voorzien van sparingen. Per woning zijn ze 
volledig afgestemd op de specifieke situatie. De GLAZZ-
panelen zijn eenvoudig aan te brengen door twee werk-
lieden, specifieke vakkennis is hierbij niet vereist. Doordat 
E&W installaties volledig prefab kunnen worden meege-
leverd wordt bespaard op de inzet van een loodgieter en 
elektricien. Omdat bestaande tegels blijven zitten wordt 
bespaard op kosten voor slopen, stuken en schilderen. 
Daarnaast scheelt het omdat je geen droogtijden meer 
hebt.

Voor elke woning wordt het glas, volledig op maat, op 
een bok geleverd. Dit zorgt voor grote reductie van afval- 
en verpakkingsmaterialen en scheelt tijd in het werk. 
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Tijdens renovatie van een sanitaire ruimte 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; alleen 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 droge renovatie in bewoonde staat ervaren bewoners weinig tot 
géén overlast van de werkzaamheden. Zij ervaren de snelheid waarmee 
de ruimtes worden aangepakt als zeer prettig, zijn verbaasd over het 
resultaat en vinden het erg fijn dat er maar weinig onderbrekingen zijn 
tijdens het werk. De waterdruk wordt maar voor korte tijd onderbroken. 
Ook kan men dezelfde dag weer gebruik maken van het eigen toilet 
en de eigen douche. 

Stof- en geluidsarm werken
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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.

Minder valide voorzieningen zijn goed te combineren met de panelen. Zelfs 
een in hoogte verstelbare wc is mogelijk. Indien gewenst worden tijdens de 
engineering sparingen meegenomen voor bijvoorbeeld een douchestoel of 
toiletbeugel. Deze voorzieningen kunnen ook achteraf bevestigd worden. 
De panelen worden dan uitgewisseld en voorzien van boorgaten voor montage 
aan de bouwkundige achterwand.

In gebruik
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Bewoners overzien een dag ongemak in huis vaak beter dan een tijdelijk 
verblijf in een logeerwoning. Met droge renovatie in bewoonde staat 
gebruikt men ’s morgens de bestaande en ‘s avonds de nieuwe badkamer. 
De opvolgende dag worden vaak de laatste zaken afgemonteerd. Doordat 
inzet van logeerwoningen niet meer nodig is, bespaart de woningeigenaar 
op kosten voor inrichting en schoonmaak van logeerwoningen, bewoners-
begeleiding maar ook gederfde huurinkomsten.

Ook de impact van uithuizen komt te vervallen voor bewoners. Wat moet 
er allemaal mee? Wat kan er niet mee? Hoe gaat het met de huisdieren? 
Wie helpt er sjouwen? Veel vragen die bij bewoners opspelen als zij tijdelijk 
in een logeerwoning moeten verblijven. Ook kost het (oudere) bewoners 
vaak tijd en energie om aan de tijdelijke omgeving te wennen. Werk je met 
GLAZZpanelen? Dan hebben bewoners deze onrust niet. Zij blijven in de 
eigen woning en genieten na een dag al van een nieuwe badkamer, keuken 
of toilet. 

Uithuizing bewoners niet nodig
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Metamorfose:
Met GLAZZpanelen ondergaat een badkamer, keuken of toilet bij renovatie 
een ware metamorfose. Paneel voor paneel wordt tegen de bestaande tegels 
bevestigd. Zo herrijst een nieuwe ruimte met strakke uitstraling. Het verschil 
met de soms wel 40 jaar oude tegels is enorm. Bewoners ervaren met de 
metamorfose vaak een hotelgevoel. Door te spelen met de diverse kleuren 
glas en matte of glanzende afwerking kun je ook bij een identieke opstelling 
een compleet ander resultaat creëren. 
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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 asbesthoudend plaamateriaal 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 openbare 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. Omdat uithuizing niet nodig is bij renovatie in 
bewoonde staat wordt ook op kosten van logeer- en/of douchewoningen en 
bewonersbegeleiding bespaard.
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Voor een snelle keukenrenovatie gebruik je een keukenachterwand van glas. 
Het op maat gemaakte paneel wordt voorzien van sparingen voor bijvoorbeeld 
stopcontacten en schakelaars. Met afstandhouders wordt de keuken achterwand 
op de bestaande tegelwand bevestigd. Doordat bikken van tegels niet nodig is 
bespaar je op kosten voor sloop-, stuk- en schilderwerk. 
Vanwege hygiëne en het grote schoonmaakgemak worden keuken achterwanden 
zeer goed beoordeeld door bewoners. Ook vet is eenvoudig te verwijderen.
  

Keuken achterwand
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Doucheglas
Aanvullend op het GLAZZpanelen concept zijn douchewanden 
en douchedeuren naar keuze leverbaar. Doucheglas wordt gemaakt 
van 8-10 mm gehard veiligheidsglas. Er is keuze uit diverse kleuren 
glas, opstellingen en soorten beslag.  
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‘Ik gun de hele buurt zo’n
mooie badkamer.’
Bewoners zijn enthousiast over hun nieuwe GLAZZpanelen badkamer, 
keuken en/of toilet. Ze zijn positief verrast over de snelle realisatie. 
Omdat ze zelf in de woning verblijven tijdens realisatie ervaren ze dat 
zij dezelfde avond de ruimte weer kunnen gebruiken. De luxe sfeer 
en het schoonmaakgemak worden ook als prettig ervaren. Door het 
ontbreken van naden, kit, voegen en profielen kost schoonmaken 
minder tijd en geeft het eenvoudig een mooi resultaat. Bewoners 
wennen snel aan het feit dat er niet geboord kan worden in het glas. 
Zij vinden goede en mooie bevestigingsoplossingen die passen bij hun 
eigen smaak en situatie. 

Na de realisatie van een proefwoning vertelde de huurster: 
‘Ik hoop dat de woningbouw het project gaat starten, want ik gun 
de hele buurt zo’n mooie badkamer.’
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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


