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WANT FIRST CLASS - CONSIDER GLAAST

Kontynuacja doskonałości w szkle.

5 powodów, dla których warto rozważyć Glaast
1 — Unikalne produkty

Obecnie GLAAST oferuje na rynku jedyną pozostałą folię laminacyjną o wysokiej
gęstości, niskowypływającą i bardzo wysoko sieciującą EVA & POE specjalnego typu
produkcyjnego. Zalety techniczne i wydajnośc, wynikające z tych funkcji są bardzo
znaczące. GLAAST kontynuuje dumną tradycję - opartą na europejskiej i japońskiej filozofii.

2 — Nasi pracownici, doświadczenie i obsługa

Podstawą Glaasta są byli pracownicy i partnerzy Bridgestone. To szczegółowe
doświadczenie oferuje znaczne korzyści naszym klientom. Specjaliści Glaast są gotowi
zaoferować uczciwą, uprzejmą, profesjonalną i wyjątkowo kompetentną obsługę.

3 — Techniczne i systemowe zalety

Niektóre z produktów Glaast są już używane jako techniczne alternatywy dla
konkurencyjnych produktów opartych na Ionomerach i Hard PVB.
W obszarach zastosowań konstrukcyjnych, strukturalnych, jak i bezpieczeństwa w
szkle, produkty Glaast oferują najwyższą i najbardziej unikalną klasę wydajności folii
EVA pod względem obciążenia statycznego / odkształcenia , odporności na starzenie,
czynników bezpieczeństwa adhezji / kohezji, modulacji fali uderzeniowej, blokowania
UV, odpornośći na wilgoć i inne obce substancje, ognioodporność, izolację akustyczną,
wydajność przy przechowywaniu i bardzo dużą ogólną wszechstronność.

4 — Możliwości rozwoju

Doświadczenie zawodowe byłych specjalistów Bridgestone, działających obecnie
w Glaast, tworzy przestrzeń dla nowych pomysłów. Glaast, wraz z ekspertami i
inwestorami, zaoferuje nowe rozwiązania w dziedzinie polimerów w szkle, sprzęcie,
oprogramowaniu, usługach i ogólnym podejściu do produkcji najwyższej jakości
technicznych laminatów i kompozytów szklanych. Nasze DNA opiera się na przeszłości,
ale patrzy w przyszłość z kreatywnym instynktem i innowacyjnym duchem opartym na jakości.

5 — Dodatkowe produkty i usługi

Glaast oferuje specjalny system oferujący produkty i usługi do laminowania i obróbki
szkła. Dotyczy to nowych projektów sprzętu, oprogramowania, usług konsultingowych
i informatycznych w dziedzinie szkła laminowanego, partnerstwa glass-in-system,
pomocy technicznej i testowej, systemów weryfikacji CE, narzędzi, technicznych
polimerów, różnych wkładek funkcjonalnych i dekoracyjnych oraz akcesoriów.
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