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Collectieve Inkoopactie – winter ’20-’21 

 
Aanbieding Glasisolatie - Heel Houten Isoleert 
 
HR++ isolatieglas  

Vervangen enkel glas of oud dubbel glas door HR++ glas    

 

HR++ glas isoleert circa 2,5 x beter dan het dubbel glas uit de jaren 80 en circa 5x beter dan 

enkel glas. De isolatiewaarde van HR++ glas (Ug waarde) bedraagt bij een glasspouw van 15 

mm 1,1 W/m2K.  

 

Prijsaanbieding  

Bij plaatsing van 5 stuks HR++ glasruiten op de begane grond, ( ca. 9 m2 met gangbare 

afmetingen) bedraagt de prijs € 130, =/ m2, incl. BTW. Dit is een speciale prijs voor deze 

collectieve inkoopactie. Na een adviesgesprek en inmeten bij u thuis, volgt de definitieve 

offerte. 

 

Inclusief verwijderen en afvoeren oud glas, sponning schoonmaken en eventuele kale 

plekken gronden, het leveren en monteren van nieuwe gegronde glaslatten en het afkitten 

binnen en buiten. Het glas wordt geplaatst volgens de NPR 3577 norm, op de glaslevering 

wordt 10 jaar fabrieksgarantie verstrekt. 

 

Exclusief het afschilderen van de glaslatten, eventuele kosten voor een steiger of kraan en 

extra kosten indien het te verwijderen glas met butyleenkit geplaatst is.  

 

Optioneel kan gekozen worden voor letselveilig-, geluidswerend-, of zonwerend glas, 
speciale warmte edgeprofielen en glas met een lagere (betere) Ug waarde. Ook kunnen 
optioneel ventilatieroosters worden geplaatst. 
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Supplement bij aanbieding Glasisolatie - Collectieve inkoopactie isolatie winter 2020-2021 

 

Extra opties van RM Glas bij installeren isolatieglas 

 

Warm Edge afstandhouders 

Afstandhouders tussen de ruiten zijn standaard van aluminium. Warm Edge afstandhouders zijn van 

versterkt kunststof, hebben een iets betere isolerende waarde en een fraaie matzwarte uitstraling. 

Bij toepassing van deze profielen wordt mogelijke condensatie bij de randen voorkomen.  

De prijs van HR++ glas met Warm Edge afstandhouders kost € 135,50/ m2, gebaseerd op de 

uitgangspunten als vermeld in de aanbieding. 

 

HR++ glas met een hogere isolatiewaarde 

HR++ glas heeft standaard een Ug waarde van maximaal 1,2 W/m2K. HR++ glas met een Ug waarde 

van 1.0 W/m2K isoleert beter dan HR ++ glas met een waarde van 1.1 of 1.2 W/m2K. 

De meerprijs van HR++ glas met een Ug waarde van 1.0 bedraagt € 16, =/ m2 

 

Letselveilig glas  

Bij glas in schuifpuien of glas onder een bepaalde hoogte adviseert RM glas dringend letselveilig 

gelaagd glas toe te passen. RM glas zal u hierover informeren tijdens het adviesgesprek.  

De meerprijs voor enkelzijdig gelaagd glas bedraagt € 18, =/ m2 en dubbelzijdig gelaagd € 36, =/m2 

 

HR ++ glas met speciale gasvulling 

HR++ glas is standaard voorzien van een isolerende “Argon” gasvulling tussen de ruiten. De ruimte 

tussen de ruiten (glasspouw) mag niet minder zijn dan 13 mm. In sommige gevallen kan het 

standaard HR++ glas niet geplaatst worden door een te ondiepe sponning in het kozijn of raam. 

Met een veel duurdere “Krypton” gasvulling kan de glasspouw kleiner worden, waardoor plaatsing in 

kleine glassponningen mogelijk is. RM glas zal u hierover informeren tijdens het adviesgesprek.  

De meerprijs voor HR++ glas met een Krypton gasvulling bedraagt € 35, =/m2 

 

Plaatsing ventilatieroosters 

Voor een goede ventilatie dienen voldoende luchttoevoerroosters aanwezig te zijn. Om condensatie 

van deze roosters te voorkomen, dienen deze thermisch onderbroken te zijn.  

De prijs voor Duco ton 10 ventilatieroosters in de kleur wit bedraagt € 121, =/m1  

 

 

 

 

 


