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transparante oplossingen in glas en metaal
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uw partner van  
engineering tot montage

metaglas is toonaangevend in slanke gevel-

elementen, zoals ramen, deuren en puien en 

glasconstructies voor gevels en interieurs. onze in-

novatieve producten worden toegepast in woning- 

en utiliteitsbouw bij nieuwbouw-, renovatie- en 

transformatieprojecten. maar ook vernieuwende 

glasconstructies voor scheepvaart en glazen 

geluidsweringen bij infraprojecten worden door 

ons gemaakt. 

ieder product wordt door metaglas zelf ontwikkeld, 

gefabriceerd en gemonteerd. en daarbij gaan wij 

een technische uitdaging niet uit de weg.  

wij gaan verder waar anderen stoppen. Dat is 

ons motto. wilt u een speciale uitvoering van een 

raam uit ons brede assortiment of een bijzondere 

constructie van glas en metaal? Het kan. Doordat 

ieder product maatwerk is en wij alles, van engi-

neering tot montage, in eigen beheer uitvoeren, 

zijn wij flexibel en kunnen wij als geen ander met u 

meedenken. over de beste technische uitwerking 

en optimaal comfort. of over het voldoen aan 

strenge eisen en toch transparant ontwerpen. voor 

iedere vraag vinden wij een passend antwoord. 

altijd de juiste oplossing vinden voor uw project. 

Dat is onze kracht. 

over meeDenken

Ga verder
wAAr AndErEn sToppEn 
�wij denken altijd met u mee voor de beste uitwerking van uw idee.  

want de juiste oplossing vinden voor uw project, dat is onze kracht.
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slanke Detaillering

Daglicht. Het is onmisbaar voor de gezondheid 

en productiviteit van mensen en het is essentieel 

voor het creëren van een prettig binnenklimaat. 

maximale transparantie en zoveel mogelijk daglicht 

binnenlaten is daarom het uitgangspunt bij alle 

ramen, deuren en glasconstructies die wij voor u 

maken.

De producten van metaglas worden stuk voor 

stuk voorzien van zo slank mogelijke aluminium 

of stalen profielen en als het kan laten we deze 

helemaal weg. strak en esthetisch, maar nog 

belangrijker; door de slanke detaillering is het 

glasoppervlak van onze producten maximaal en 

bieden de oplossingen van metaglas optimale 

ruimtelijkheid en veel lichtinval. in ieder project.

over transparantie

Ultiem daGlicht  
voor iEdEr projEcT
maximale transparantie is het uitgangspunt bij alle producten van metaglas.  

want voldoende daglicht is essentieel voor mensen en een prettige woon-  

en werkomgeving.
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alle proDucten van metaglas 
Dragen een DuiDelijke signatuur:  
slank, transparant en  
met een fraai estHetiscH Design

TrAnspArAnTE 
oplossingEn 
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altijd verzekerd  
vAn dE bEsTE kwAliTEiT

over kwaliteit

kwaliteit en keurmerken

De producten van metaglas voldoen aan de hoog-

ste kwaliteitseisen. om u dat te kunnen garanderen 

zijn wij lid van de koninklijke metaalunie en de 

vmrg (vereniging metalen ramen en gevels). wij 

leveren volgens hun kwaliteitseisen en uitstekende 

garantie-voorwaarden. ook zijn we vca** gecerti-

ficeerd, zodat we overal veilig en verantwoord 

werken.

Daarnaast worden onze ramen, deuren en 

glasconstructies volledig door onszelf ontwikkeld 

en in nederland geproduceerd. iedere nieuwe 

oplossing die wij maken wordt uitgebreid getest. 

Door onszelf en door officiële instanties zoals 

efectis (tno) en skg (stichting kwaliteit gevel-

elementen). 

 

De producten van metaglas zijn voorzien van  

ce-markering, het vmrg-keurmerk en het komo-

productcertificaat en regelmatig wordt gecontro-

leerd of wij nog aan al deze eisen voldoen. Zo bent 

u altijd verzekerd van de allerbeste kwaliteit. 
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jong en vooruitstrevenD

metaglas is sinds de oprichting in 1975 uitgegroeid 

tot een jong, innovatief en vooruitstrevend familie-

bedrijf met meer dan 80 betrokken medewerkers. 

echte vakmensen met hart voor de zaak, hun 

collega’s en uw project. want we weten dat de 

juiste mensen het verschil maken om samen het 

beste resultaat te bereiken. Dat beste resultaat ziet 

u niet alleen terug in de oplossingen die we voor 

u maken, maar ook in de continuïteit en betrouw-

baarheid van onze onderneming.

ook op het gebied van maatschappelijk verant-

woord ondernemen streven wij naar het beste 

resultaat. al jaren investeert metaglas intensief in 

manieren om zo milieuvriendelijk mogelijk te werken 

en onze co2-footprint te beperken. en met succes. 

Daarnaast besteden wij veel aandacht aan social 

return: wat kunnen wij betekenen voor de samen- 

leving? Daarom stimuleren we technisch onder-

wijs onder jongeren door projecten met scholen 

en stageplaatsen en bieden we werkgelegenheid 

aan mensen met een grote(re) afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

wij vinden namelijk dat iedereen de kans moet 

krijgen zich te ontwikkelen. jong, oud, man, 

vrouw. Dat is ook de reden dat wij trotse sponsor 

zijn van het metec tkH continental cyclingteam. 

een jong professioneel team met talentvolle  

renners die de ambitie hebben de absolute top  

te bereiken. Die ambitie, daar houden wij van.  

mensen en social return

onze mensen 
MAkEn hET vErschil
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over oplossingen

m-view®

beglaZing 
 
vaker van het balkon of een veranda gebruik  

maken? met m-view beglazing kan het. Het vol-

glazen systeem beschermt tegen wind en neerslag 

en is eenvoudig volledig te openen en te sluiten.  

Zo kan men bij mooi én slecht weer van de buiten-

ruimte genieten.

m-view® 
balustraDes
 
balkons, galerijen, trappen en vides krijgen een 

mooie open uitstraling met m-view balustrades.  

De volglazen balustrades onderscheiden zich door 

de slanke vormgeving en de tegelijk sterke en 

veilige constructie.

metHermo® aluminium 
ramen en Deuren
 
ga voor ultieme transparantie met methermo ramen 

en deuren van metaglas. Deze aluminium ramen 

en deuren kunnen worden geplaatst in houten én 

aluminium kozijnen. De profielen van de uitgebreide 

methermo serie zijn bijzonder slank. Hierdoor is de 

hoeveelheid daglicht die binnenvalt altijd maximaal. 

in ieder project. 

total glas 
puien en Deuren
 
maximaal transparant en stijlvol strak vormgegeven 

zonder overbodige profielen en toevoegingen. Dat 

zijn de kenmerken van total glas puien en deuren. 

De volglazen puien en deuren worden voor ieder 

project volledig op maat gemaakt. grote afmetin-

gen, bijzondere vormen, met prints of geluid- en 

brandwerend. alles is mogelijk. 

total glas scHuifDeuren 
en vouwwanDen
 
maak optimaal gebruik van de ruimte met total glas 

vouw- en schuifwanden. De slanke schuifdeuren 

en mobiele glaswanden zijn eenvoudig volledig te 

openen en te sluiten. ideaal voor een transparante 

en flexibele afscheiding van ruimtes, zoals kantoren 

en zalen.

total glas 
gevellamellen
 
De veelzijdige total glas gevellamellen zijn onder 

meer toe te passen als architecturale zonwering 

en gevelbekleding. De volglazen lamellen kunnen 

zowel horizontaal als verticaal worden uitgevoerd, 

vast en beweegbaar en bieden vele esthetische 

mogelijkheden.

prodUct ovErviEw
�ontdek de transparante oplossingen van metaglas.
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over oplossingen

acHterZetramen

 
in monumentale panden is er vaak sprake van kou, 

tocht en geluidshinder door de oude enkelglas 

ramen. achterzetramen van metaglas lossen dit 

probleem eenvoudig op: de onopvallende achter-

zetramen isoleren het bestaande raam zonder de 

gevel te veranderen. voor elk bestaand raam kan 

metaglas een passend achterzetraam maken. 

Het resultaat: minder energieverbruik, minder 

geluidshinder en optimaal comfort.

scHuifloketten

 
De schuifloketten van metaglas bieden optimaal 

gebruiksgemak voor iedere balie. De loketten zijn in 

vele uitvoeringen leverbaar voor extra veiligheid of 

het voorkomen van tocht en geluidshinder. 

een greep uit de mogelijkheden: volledig van glas 

of met slanke profielen, grote afmetingen, speciale 

vormen, geluiddempend of kogel- en brandwerend. 

voor iedere situatie is er de juiste oplossing.

metinox® 
Design beslag
 
De metinox design buisgreep is een esthetisch 

accent op iedere glazen deur en is zeer praktisch 

in gebruik. De greep heeft een stijlvol ingebouwd 

slot op 1050 mm hoogte, waarmee de deur aan 

de boven- en onderzijde sluit. Hierdoor zijn zeer 

hoge glazen deuren mogelijk, die makkelijk kunnen 

worden afgesloten. metinox: design en bedienings-

gemak in één.

custom maDe glasconstructies 

echte ontwerpvrijheid krijgt u met het custom made programma van metaglas. samen met ontwerpers en 

opdrachtgevers realiseren wij bijzondere ontwerpen van glas en metaal. maatwerk-oplossingen die stuk 

voor stuk uniek en transparant zijn. geen beperkingen meer in uw ideeën, want met onze custom made 

glasconstructies is vrijwel alles mogelijk.
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