
AGC heeft meer dan 65 glasproducten;  
floatglas, gecoat glas, decoratief en gelaagd 

veiligheidsglas die het Cradle to Cradle  
CertifiedCM Silver label hebben!

AGC Flat Glass Nederland B.V.
Panovenweg 21, 4004 JE Tiel
Tel.: +31 (0)344 – 679704
Fax: +31 (0)344 – 679699
www.agcnederland.nl
www.yourglass.nl
www.yourpyrobel.nl

Wij wel en helpen u graag!
Marcel Cromzigt, Projectadvies
International Building Projects Manager
Tel.: +31 (0)6 – 53292646
Marcel.cromzigt@eu.agc.com

Hans Willemsen, Technisch adviseur 
Architecturaal Glas
Tel.: +31 (0)6 – 53578831
hans.willemsen@eu.agc.com

1. Isolatie
2. Zonwering
3. Letsel- en inbraakwerendheid
4. Doorvalveiligheid
5. Brandwerendheid
6. Geluidwering

AGC Glass 
  Europe

EUROPESE 
LEIDER 
IN VLAKGLAS

Weet ú alles op het gebied van:

AGC Glass en Cradle to Cradle,
een duurzame combinatie

De nieuwe app van AGC, de AGC Besparingscalculator. 
Een handige app waarmee eenvoudig de energiebesparing berekend kan worden als glas vervangen  

wordt door een beter isolerende beglazing. De app is heel gebruiksvriendelijk.  
De AGC Besparingscalculator is gratis en te vinden in de besturingssystemen Android en iOS.



AGC Glass Europe,  
een Europese leider in vlakglas

AGC Glass Europe produceert en verwerkt vlakglas voor 
de bouwsector (buiten- en binnenbeglazing), de auto-

industrie, de solar-industrie en gespecialiseerde industriële 
sectoren. Het is de Europese tak van AGC Glass,  

de grootste vlakglasproducent ter wereld.

KERNWAARDEN

Innovatie & Operationele uitmuntendheid
In het R&D Center van AGC werken 250 researchers en technici dagdagelijks 
aan de ontwikkeling van nieuwe glasproducten en aan de verbetering van onze 
producten en processen. 

Diversiteit
 De culturele diversiteit van ons personeel wordt in de hele AGC groep 
beschouwd als een bron van verrijking en vooruitgang voor de organisatie en  
dit wordt gerespecteerd op alle niveaus binnen het bedrijf.

Milieu
 AGC Glass Europe streeft naar een evenwicht tussen duurzame en economische 
ontwikkeling, en de voortdurende verbetering van rentabiliteit, comfort en 
veiligheid, esthetiek en milieu-impact.

Integriteit
 AGC hanteert een wereldwijde gedragscode, die concrete bepalingen over het 
naleven van wetten, ethische normen en beleidslijnen bevat, en die door alle 
medewerkers van AGC, in hun dagelijkse activiteiten wordt nageleefd.

AGC produceert 
glas voor het 
interieur en 
exterieur

The Edge, Amsterdam

WALL OF FAME
• Colorbel – geëmailleerd glas
• Thermobel – dubbel glas
• Pyrobel – brandwerend glas
• Stratobel – veiligheidsglas
• Lacobel – gelakt glas
• Stopray – zonwerend glas
• Stopsol – zonwerend glas


