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Specialisten in
hoog rendement

ToekomstGlas: specialisten
in hoog rendement
De juiste beglazing draagt met z’n zonwerende,

Glas, glasherstel en beglazing:

geluiddempende en isolerende eigenschappen bij aan een

Van glasherstel tot glasgevel

prettig binnenklimaat. En verricht wonderen voor uw

In ToekomstGlas vindt u een breed spectrum aan dienst-

energierekening. Ook voor oudere panden zijn speciale

verlening op het gebied van beglazing. Variërend van een

glassoorten en producten ontwikkeld met een hoog

glasschadeherstelbedrijf tot aan projectmatige beglazing

rendement. ToekomstGlas garandeert u perfect maatwerk.

voor zowel grootschalige als kleinschalige projecten.

Advies nodig? We hebben er kijk op
Laat u vooraf grondig door onze specialisten adviseren over
de voor uw object en uw gebruikswensen meest geschikte
en veilige oplossing. Verzeker u van een snelle service bij

“Samen voor het beste resultaat. Ook door

ruitbreuk. En zorg er voor dat u dankzij onze zorgvuldige

alle aandacht te besteden aan een goede

montage en afdichting optimaal van uw uitzicht profiteert.

samenwerking met andere projectpartijen.”

Altijd een
totaaloplossing:
een helder verhaal
Onze schaalgrootte en het feit dat binnen ToekomstGlas alle disciplines op het gebied van glas vertegenwoordigd zijn, maken dat
we op elke vraag - klein of groot - snel en flexibel kunnen inspelen.
Ook omdat we daarnaast deel uitmaken van ToekomstGroep.

Snel geregeld
De toepassing, plaatsing en nabewerking van vaak speciale
glassoorten in nieuwbouw- en renovatieprojecten vraagt
namelijk om nauwe samenwerking tussen de aannemer,
schilder, glaszetter en toeleverancier. Bovendien profiteert
u bij ToekomstGlas in geval van glasschade van de snelle
24-uurs dienstverlening van ToekomstService.

Een breed spectrum
Onze diversiteit maakt dat u bij ons voor al uw beglazingswensen
terecht kunt. Of het nu gaat om na-isolatie van bestaande panden,
om veiligheidsglas, om hardglazen deuren of glazen winkelpuien,
of om warmtewerend en zonreflecterend glas als gevelbekleding
voor kantoren. Ook adviseren wij u graag over de verschillende
toepassingsmogelijkheden van folies.

Samen
Samen zijn
Samen werken
ToekomstGroep
Door samenwerking sterk!
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