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Het product glas de historie
Gesmolten zand

Vlakglas

lang voordat de mens als aardbewoner verscheen. In de lava van

het eerste ‘vlakglas’ gemaakt. Ze goten een gesmolten mengsel

Feitelijk is glas het oudste product ter wereld, dat al bestond,

elke vulkaanuitbarsting vinden we een stof, door geologen ‘obsidiaan’ genoemd die, hoewel ruw van uiterlijk, toch al de eigenschappen van glas heeft.

Dit ‘lavaglas’ is namelijk hard, stevig en lichtdoorlatend, hoewel

nog niet doorzichtig. Heel kort door de bocht gezegd is glas niets
anders dan gesmolten zand (oftewel ‘kwarts’, oftewel ‘silicium’).

Je zou dus kunnen zeggen dat een vulkaan de oudste glasoven
ter wereld is.
Het begin

Het verhaal gaat dat het glas in de oudheid “toevallig” is ontdekt:

Kort voor het begin van onze jaartelling wordt door de Romeinen

van zand en soda op een steen. Dit glas is nog erg primitief; het
laat licht door, maar daarmee is alles gezegd.

Pas vanaf de 17e eeuw is men in staat glas te produceren dat
echt doorzichtig genoemd kan worden. Men kende slechts de

techniek van het glasblazen. Daardoor ontstond een cilinder die
vervolgens overlangs werd doorgesneden en platgelegd. Zodoende was men nog niet in staat om vlak glas in grote oppervlakken te produceren; vandaar dat raampartijen in oude gebouwen altijd bestaan uit een samenstel van vele kleine ruitjes. Ook
het glas-in-lood raam is daarvan een voorbeeld.

een schip geladen met sodablokken loopt bij ruig weer ergens

Floatglas

het strand een potje koken. Daarvoor maakten ze van de soda-

ductie van z.g. ‘getrokken’ glas, waarbij grote oppervakken glas

op een strand. De schepelingen gingen na hun ontberingen op

blokken een simpel oventje. Later bij het opruimen hiervan zagen
ze dat het soda met zand was versmolten en gestold. Ze hadden

Pas na 1900 begint in België de eerste gemechaniseerde proals een brede band uit een kuipoven omhoog worden getrokken.

glas ontdekt!

De laatste stap in deze ontwikkeling vindt plaats rond 1950, wan-

Dit wonderbaarlijke procédé van het smelten van kwarts tot glas

band horizontaal uit de oven kan worden getrokken en als het

heeft de mensheid altijd gefascineerd. De archeologie toont ons

al eenvoudige glazen voorwerpen die dateren van zo’n 5000 jaar

voor onze jaartelling. Rond 2000 voor Chr. weten de Egyptenaren
al diverse siervoorwerpen van glas te maken.

neer de techniek zo ver is gevorderd, dat de (half vloeibare) glasware ‘drijft’ op een dunne film van gesmolten tin. Vandaar de
naam voor alle soorten vlakglas welke heden ten dage worden
geproduceerd: ‘float-glas’.
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Onze aanpak allround montage
Totaaloplossing

Ruiten Visie staat voor allround montage van het glas en kozijnen.

Mits akkoord wordt er door één van onze uitvoerders contact met

Inclusief calculatie, transport naar de bouw en afwerking. Project

uw project tot een succes te maken. Een goede samenwerking

Van ramen en puien tot aan een complete gevel of glazen brug.

u opgenomen, om gezamelijk met onze gediplomeerde vakmensen

met beglazing? Wij nemen voor u het hele traject uit handen.

werkt in ieders voordeel, en zorgt voor een tevreden eindresultaat.

Vakmanschap

Service

selaars, glaszetters, projectleiders, uitvoerders en administrateurs

biedt de juiste service om dit, al dan niet gezamelijk, op te lossen.

klus? Onze doorgewinterde vakmensen vinden altijd een oplossing.

breide productinfo staan wij graag voor u klaar.

Met ons 40-koppige team van calculators, timmermannen, met-

Bij werkzaamheden worden soms ook fouten gemaakt. Ruiten Visie

realiseren we elke opdracht waar glas bij komt kijken. Complexe

Ook met vragen over de mogelijkheden van montage en uitge-

Materieel

Met onze 95 ton/meter-autolaadkraan hijsen we elk stuk begla-

zing en/of kozijnen ver de hoogte in. Ook inpandige hijsklussen

voor zware lasten tot 15 meter hoog is voor ons geen probleem.
De uitvoering hiervan verzorgen wij met onze Jekko minikraan

of tilrobot, wat snel, nauwkeurig en ergonomisch verantwoord
werkt, zowel voor onze mensen als voor onze opdrachtgevers.

Werkwijze

Het begint met de offerte aanvraag van uw project. Onze afdeling

calculatie berekent doormiddel van uw werktekeningen en bestek
de juiste prijs voor de vereiste glassoort(en), hoeveelhe(i)d(en)

m2 glas en (eventueel) te plaatsen kozijnwerk. Dit uiteraard conform uw wensen in combinatie met de huidige richtlijnen, vereiste

NenNormen en het Bouwbesluit, waarna de afdeling verkoop u
de offerte aanbiedt.
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Uitvoering het eindresultaat telt
Glas

Nieuwbouw of renovatie; Ruiten Visie is de specialist voor het

te ontzorgen en uw project in goede banen te leiden. Het con-

ducten voor zowel in- als exterieur. Van standaard isolatieglas

het bestellen van glas, het inplannen van glaszetters en het in-

leveren en plaatsen van het volledige assortiment aan glasprotot kogel- en explosiewerende beglazing voor zowel nieuwbouw

als renovatie. Wij bieden oplossingen voor alle toepassingen en
geen formaat is ons te gek.

tact met de uitvoerder op de bouw, technische ondersteuning,
meten van de ruiten, dit zijn zaken die een projectleider op zich
neemt, waarbij een goede communicatie met de klant centraal
blijft staan.

Kozijn montage

De projectleider blijft tijdens de uitvoering u contactpersoon op

taalconcept. Ons flexibel team van specialisten monteert alle

ciele stand van zaken worden ook scherp in de gaten gehouden.

Wij willen u graag volledig ontzorgen en bieden daarom een tosoorten kozijnen (aluminium, hout en kunststof) en voorziet deze
van beglazing. Eventueel kunnen we de kozijnen al op voorhand

voorzien van glas. Prefab levering bespaart u tijd en ruimte op de
bouwplaats - wel zo efficiënt!

Special Projects

Onze glas- en geveltechniek experts bieden totaaloplossingen op
maat voor complexe glastechnische projecten. Wij denken mee
in de mogelijkheden op het gebied van isolatie, duurzaamheid of

veiligheid. Een glazen brug, een geluidsscherm langs de snelweg

of een compleet glazen gevel; van elk glas-ontwerp maakt ons
team een succes.

Onze uitvoering

Een projecleider van Ruiten Visie heeft kennis van zaken en be-

schikt over de juiste ervaring op de bouw. Zijn taak is het, om u

de bouw. De kwaliteitscontrole van het werk alsmede de finan-

Bij ieder project is een goede samenwerking belangrijk om alle
aspecten keurig af te handelen, ook in geval van schade of eventuele vertraging. Ieder project wordt gezien als een uitdaging, en

met de beschikking van ons uitgebreide materieel en vakmensen
zorgen wij voor een succesvol eindresultaat.
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Special projects ons visitekaartje
Toepassing van glas

Special Projects

luidsdicht, isolerend, warmte-, brand- en kogelwerend, en zelfs

heeft Ruiten Visie een afdeling die gespecialiseerd is in deze

Glas is een prachtig product wat zich telkens weer evolueert. Gekleurvast toe te passen. Ook voor de architect is het tegenwoordig
een groot onderdeel van het ontwerp geworden.

Profilite beglazing zonder kozijnen, glazen luifels, hardglazen

Voor deze (afwijkende) ontwerpen, costructies en oplossingen

werken. Deze verzorgt de inkoop van het benodigde materiaal,
het tekenwerk, sterkte + dikte berekeningen van glas en constructies, calculatie, en daarnaast ook de uitvoering.

schuifdeuren, puien, glazen balustrades in geklemde construc-

Doormiddel van autocadtekenen op kantoor en meet- en teken-

is allemaal mogelijk. Toepassingen met glas komen steeds meer

in kaart en zorgt voor een vakkundig en estetisch eindresultaat.

ties, kozijnen met aparte hoeken en beloopbaar glas als vloer, het
voor in de moderne architectuur vanwege het estetische effect,

en met het oog op duurzaamheid en milieu. Ruiten Visie helpt u
om de juiste keuzes te maken binnen het ontwerp.

Geheel naar smaak

Wat tegenwoordig veel wordt toegepast is gevelbekleding met
glas. Dit geeft uw project een fraai en bijzonder eindresultaat. Dit

kan bijv. op gepotdekselde wijze waarbij de ruiten elkaar trapsgewijs overlappen.

De glashouders zijn in aluminium of roestvrijstaal toe te passen
en in verschillende RAL-kleuren verkrijgbaar. De houders kunnen
rondom geplaatst worden ter bevestiging van het glas, of op 2 of

3 punten, waardoor het glas meer ljkt te zweven. Geschroefd of

gelijmd is ook als constructie mogelijk. Het glas is tevens gezeefdrukt te verkrijgen of kleurvast, dit alles geheel naar de smaak
van de opdrachtgever.

werk op locatie, brengt de afdeling special projects uw ideeën
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Renovatie duurzaam vernieuwen
Duurzaamheid

Tijden veranderen, en zo ook in de wereld van de bouw. Er wordt

van het glaspakket kan men vervolgens afstemmen op de gewenste

in duurzame bouwmaterialen. Bij de ontwikkeling van gebouwen staat

derwerk kan in overleg met de opdrachtgever worden afgestemd.

meer stilgestaan bij het milieu, de leefomgeving en het investeren

isolatiewaarde. Het afwerkingsniveau qua aftimmering en schil-

het respect voor mens en milieu voorop. Bij duurzaam bouwen

Iedere situatie vraagt immers om de juiste aanpak.

gebruik van duurzame materialen die rekening houden met het

Bij een renovatieproject komen vele verschillende afvalmaterialen

gaat het niet alleen over een laag energieverbruik, maar ook over
milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers.

vrij. Oude kozijnen, oud ijzer, koper, lood en glas worden niet

Renovatie

verantwoord om. Deze worden gescheiden en afgevoerd voor

Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie,
voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
Het creëert prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en renovatie sluit naadloos aan bij dit onderwerp.

Wooncomfort

Renovatie ten opzichte van nieuwbouw levert de opdrachtgever

een flinke kostenbesparing op. Daarnaast verhoogd een duurzame renovatie het wooncomfort van zijn bewoner(s). Ook gaan

zij er financieel op vooruit, door het plaatsen van isolatiematerialen
als dubbelglas gaan de stookkosten immers een flink stuk omlaag.

Verantwoorde aanpak

Een renovatieproject kan klein- of grootschalig worden aangepakt.
Bijvoorbeeld bij kozijnrenovatie; men kan kiezen voor compleet
vervangen, inhaakkozijnen of deelvervanging. De samenstelling

op één grote afvalhoop gegooid. Met deze materialen gaan we
recycling, dit alles voor een beter milieu.

15

Autolaadkraan geen klus te hoog
95 Tonmeter kraan

Ruiten Visie heeft naast zijn bedrijfsbussen, Jekko minicrane en

verkregen, waardoor het voertuig ook goed inzetbaar is in de

kelijk zijn van derden. Dit scheelt uiteraard een hoop tijd en kos-

motor, om zo min mogelijk belastend te zijn voor mens en milieu.

smartlift ook een eigen autolaadkraan, waardoor wij niet afhanten waardoor wij zeer rendabel kunnen werken.

Wat betekent dit voor u

krappe binnensteden. Verder is de auto voorzien van een Euro 6

Totaalpakket

Door de combinatie van onze eigen glasmontage-afdeling, vak-

Het verzorgen van verticaal transport en/of een hijs cq hefinstal-

kundig personeel, onze tilhulpen en de autolaadkraan heeft Rui-

de verleden tijd. U hoeft geen rekening meer te houden met het

aankunnen. En met een verticaal bereik van 38 meter, is geen

latie voor zware ruiten behoort voor u, als opdrachtgever, nu tot

ten Visie een totaalpakket waarmee wij moeiteloos elk project

inplannen van uw kraanuren en/of afspraken tussen glaszet-

klus te hoog.

ters en uitvoerders. Ruiten Visie zal dit complete pakket voor u
verzorgen, want wij streven naar een ideale situatie op de bouw
waarin we onze mensen ontlasten en onze klant ontzorgen.

Specificaties van onze kraan

Het betreft een HMF 9520-OK6, met jib type FJ200 K6. De 95

tonmeter autolaadkraan heeft een verticaal bereik van maar liefst

38 meter! Op de maximale horizontale lengte van 33,5 meter

heeft de autolaadkraan nog steeds een hijsvermogen van 400
kilogram. Tevens is de kraan voorzien van dubbele loadsense
pompen om snel en nauwkeurig te kunnen werken. Ook beschikt

hij over een uitschuifbare tafel van 1,5 meter lengte, om nog meer

materiaal te transporteren. Het laadvermogen bedraagt 10,78 ton.
De HMF kraan is gemonteerd op een vier-assige SCANIA R450.
Door de drie meesturende assen wordt een grote wendbaarheid

