GLASSPECIALIST
VOOR GALERIE, MUSEA EN
LIJSTENMAKERS, INTERIEUR-,
MEUBEL- EN JACHTBOUW

GLAS- EN SPIEGELBEWERKINGEN
CNC-GESTUURDE MACHINES,
D I G I TA L E P R I N T E R S E N
M O D E L L E N S N I J TA F E L S
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Wybenga is dé glashandel voor hoogwaardige glasproducten op
maat. Wij bedienen musea, galerieën, lijstenmakers en de interieur-,
meubel- en jachtbouw.
Met een breed scala aan productiemachines kunnen we zowel
complexe als unieke glas- en spiegelbewerkingen realiseren. We
beschikken onder andere over cnc-gestuurde machines, digitale
printers en modellen snijtafels.
Glashandel Wybenga kan excelleren in snelle bewerkingen van
kleine en grote productiebatches. Bovendien kunnen wij met ons
eigen wagenpark alle producten snel leveren en bezorgen in de
gehele Benelux.
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MUSEAAL INLIJSTEN
topkwaliteit , optimale bescherming 98%, optioneel gelaagd
Museumglas van topkwaliteit
Kunstwerken met een hoge historische, artistieke en
commerciële waarde vereisen optimale bescherming en
zichtbaarheid. Deze glassoorten zijn voor minimaal 98% UVwerend dankzij een UV-werende coating of door middel van een
PVB folie gelamineerd tussen de twee glasplaten in.

CONSERVEREND INLIJSTEN
interferentie coating, uv-werendheid 90-92%, laagste glanswaarden
Hoogwaardig glas
Originele kunstwerken wilt u uiteraard optimaal beschermen.
Voor conserverend inlijsten bieden wij vele uv-werende
glassoorten. Dit betreft zowel hoogwaardig glas voor musea als
alternatieven met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding voor
galerieën en lijstenmakerijen.

MOOI INLIJSTEN
o nt sp i e g e l d ,

u v- we re n d

7 0 % ,

g e ë t st

Optimale zichtbaarheid
Ook minder kostbare schilderijen, papierwerk en foto’s verdienen
het om gezien te worden. Voor mooi inlijsten bieden wij vele
soorten 2, 3 en 4 millimeter glas voor lijstenmakers en galerieën.
Geëtst glas heeft doorgaans een enkele coating. Gecoat glas
houdt de schadelijke uv-straling tegen tot 70%.
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ONTSPIEGELD GLAS
ve ilighe idsglas , onzichtbaar, duur z ame harde c oating
Wij zien het graag helder
OptiView is ontspiegeld glas, vanaf 4 mm, en wordt gebruikt om
zichtbare reflectie op glas zoveel mogelijk weg te nemen. Ideaal
voor vitrines, etalages en als gevelbeglazing.

SPIEGELS
doorkijk ,

vocht werend,

corrosiebestendig

In optima forma
Mirropane Chrome is spiegelglas bestand tegen vocht. De
spiegel is voorzien van een speciale offline coating. Een
duurzame oplossing voor vochtige ruimtes. Waar hoge
veiligheidsnormen vereist zijn is deze spiegel ook leverbaar in
gehard of in een gehard/gelaagd uitvoering.

DIGITAL
beeldscherm, signage, reflecterende coating
Moderne oplossingen
MirroView is ideaal voor het ‘verbergen’ van een flatscreen
(televisie- of computerscherm) en/of touchscreen in een spiegel.
De sterk reflecterende spiegelcoating biedt een moderne
uitstraling.
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GLAS- EN SPIEGELBEWERKINGEN
c n c ,

fa c e t

sl i j p e n ,

p lat

p o l y,

g rav e re n

Unieke designobjecten
Een 5-assige en 3-assige Intermac kunnen glas en spiegels op een
exacte maat en van een zeer hoge kwaliteit leveren. Met uiterste
precisie, een tolerantie van 0,2 mm, kunnen unieke designobjecten
op maat worden gemaakt voor hoogwaardige jacht- en interieurbouw.
Daarnaast bieden wij uitgebreide mogelijkheden voor graveren. Denk
hierbij aan logo’s, tekst en afbeeldingen.

PR I N T E N
g las ,

a l u m i n i u m ,

a c r y laat ,

d i b o n d

Full colour glasbeleving
Kenmerkend voor de allround LED flatbedprinter is het bedrukken
van een (geharde) glasplaat en andere ondergronden door middel
van uv-techniek in full colour én wit. Daarbij is het vrij uniek dat ook
fluorkleuren, zoals ultra violet en paars, met deze machine geprint
kunnen worden.

S N I J D EN E N B ORE N
x y z-m o d e l l e n ,

g e laa g d ,

u i t sp a ri n g e n

Uit voorraad
Onze snijtafel is een volautomatische compacte machine waarmee we
gelaagd glas, uit eigen voorraad, kunnen snijden. Met de boormachine
kunnen we vooral functionele gaten boren, bijvoorbeeld uitsparingen
voor stopcontacten, welke mat worden afgewerkt. De xyz-modellen
snijtafel is een machine voor het snijden van enkel glas in bijna elk
gewenst model. Ook kunnen we mallen inscannen en digitaliseren naar
een Autocad DXF-bestand.

FOTOGRAFIE
VIRGINIA TECH (MIRROVIEW)
BEN RAHN/A-FRAME (OPTIVIEW)
SNOW PANDA HOUSE (ONTSPIEGELD GLAS)
TEAM GLASHANDEL WYBENGA (OVERIG)

Glashandel Wybenga B.V.
De Vang 3
8801 RB Franeker
www.glashandelwybenga.nl
info@glashandelwybenga.nl
0031 (0) 512 33 16 44
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