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WANT FIRST CLASS - CONSIDER GLAAST

Kontinuácia a zdokonalenie excelntnosti v skle.

5 dôvodov, prečo by ste mali zvážiť GLAAST
1 — Unikátne produkty

GLAAST ponúka na trhu dnes už jedinú zostávajúcu vysoko hustú, nízko tečúcu a ultra
vysoko sieťovateľnú laminačnú foliu EVA & POE so špeciálnym výrobným procesom,
ktorá ponúka unikátne technické a výkonnostné vlastnosti. Glaast hrdo pokračuje v
tradíciách - založených na európskej a japonskej filozofii.

2 — Naši odborníci, skúsenosti a služby

Zázemie spoločnosti GLAAST je založené na bývalých zamestnancoch a partneroch
spoločnosti Bridgestone - táto odborná skúsenosť ponúka pre našich klientov
značné výhody. Špecialisti spoločnosti GLAAST sú tu, aby vám ponúkli férové, zdvorilé,
profesionálne a jedinečne kompetentné služby.

3 — Systémové a technické výhody

Nové produkty spoločnosti GLAAST sa už teraz používajú ako technické alternatívy voči
konkurenčným produktom založeným na ionoméroch a tvrdej PVB.
V oblasti štrukturálnych, ako aj bezpečnostných aplikácií v skle - sortiment produktov
Glaast ponúka najvyššiu a jedinečnú výkonnostnú triedu fólií EVA z hľadiska statického
zaťaženia / deflekcie, odolnosti proti starnutiu, faktorov bezpečnosti adhézie a kohézie,
odolnosti voči tlakovým vlnám, blokovania UV žiarenia, odolnosťi proti vlhkosti a cudzím
substanciám, protiožiarnej odolnosti, akustického výkonu, skladovania a veľmi vysokej
všestrannosti.

4 — Rozvojový potenciál

Odborné skúsenosti bývalých špecialistov Bridgestone, teraz pôsobiacich v GLAAST,
vytvárajú priestor na množstvá nových nápadov. GLAAST so svojimi odborníkmi a
investormi ponúknu nové riešenia v oblasti polymérov v skle, hardvéri, softvéri, servisnom
a celkovom prístupe k výrobe kvalitných technických sklených laminátov a kompozitov.
Naša DNA založená na skúsenostiach pripravila pôdu pre pohľad do budúcnosti s
kreatívnymi inštinktami a inovatívnym duchom založeným na kvalite.

5 — Doplnkové produkty a služby

GLAAST ponúkne špecializovanú systémovú ponuku produktov a služieb týkajúcich sa
laminácie a spracovania skla. Týka sa to nových návrhov hardvéru, softvéru, poradenstva
a výpočtových služieb v oblasti vrstveného skla, glass-in system partnerstiev, technickej
a testovacej pomoci, systémov overovania CE, náradia, podporných technických
polymérov, rôznych funkčných a dekoratívnych vložných materiálov ako aj príslušenstva.
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