Hoe werkt EcoClear®?

Hoeveel bespaart u?

Verdien geld met glas

U wilt weten hoeveel u bespaart met EcoClear®
beglazing in uw bestaande woning?

EcoClear®: de ideale beglazing
die het hele jaar energie bespaart

Bereken het met de handige calculator op onze website
www.verdiengeldmetglas.nl Hier vindt u ook uitvoerige
informatie over EcoClear® en kunt u een vrijblijvende
offerte aanvragen.

Dealer:

Met EcoClear® isolatieglas bent u verzekerd van
optimaal rendement. En het hele jaar door ook van
optimaal wooncomfort. Zo werkt het:

EcoClear® is een product van GLASSOLUTIONS, de grootste
bouwglasproducent en distributeur van Europa en behorend tot de
wereldwijde Saint-Gobain Groep.

2. De speciale geïsoleerde afstandhouder beperkt het
warmteverlies aan de glasranden tot een minimum.
3. Dankzij de sterk verbeterde warmte-isolatie is de
temperatuur van het oppervlak en aan de randen van het
glas aangenaam hoger en wordt de koudestraling vanaf
het glas maximaal beperkt.
4. Wanneer het buiten koud is, wordt met EcoClear® de
kans op condensatie aan de randen van het isolatieglas
aan kamerzijde, ter hoogte van de sponning, aanzienlijk
verminderd.
5. Tijdens zonnige periodes voorkomt de zonnewarmtewerende eigenschap van EcoClear® dat ongewenste
warmte van de zon door het glas naar binnenkomt.
Zonder dat de daglichtinval merkbaar wordt beperkt.
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aan een duurzame habitat.
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1. Dankzij de ongekende warmte-isolatie van EcoClear®
wordt voorkomen dat de binnenwarmte door het glas
verloren gaat. De intelligente glascoating van EcoClear®
weerkaatst letterlijk de warmte in de binnenruimte terug
de kamer in en u profiteert optimaal van de invallende
gratis zonnewarmte.

De ideale beglazing
die het hele jaar energie
bespaart

Voordelen EcoClear®
isolatieglas

• Comfort tot dichtbij het raam
Met EcoClear® profiteert u van een hogere temperatuur
van het glasoppervlak en aan de glasranden, zonder
koudestraling vanaf het raam. Hierdoor is uw woning
behaaglijk warm in de winter.
• Onbelemmerd doorzicht
EcoClear® beperkt het risico van condensatie aan
de glasrand aanzienlijk. Hierdoor geniet u van
een onbelemmerd zicht en is er minder kans op
schimmelvorming op de kozijnen.
• Geen irritante reflectie
Geen glimmende standaard aluminium afstandhouder.
Onze speciale geïsoleerde afstandhouder is donker en
reflecteert niet.
• Vermindering CO2 uitstoot en bijdrage aan milieubehoud
Dankzij de energie-efficiency van EcoClear® vermindert
u de uitstoot van CO2 en levert u een bijdrage aan
milieubehoud.
• Standaard 10 jaar productgarantie
Standaard krijgt u 10 jaar productgarantie op EcoClear®.
Onze dealer plaatst volgens de normen voor het beglazen
van gebouwen. Dit draagt bij aan de waarborging van de
levensduur van uw beglazing.

Verdien geld met de nieuwe beglazing van uw
bestaande woning. Heel gemakkelijk. Met EcoClear®,
de ideale beglazing voor woningen ontwikkeld door
Glassolutions:
•
•
•
•

Optimaal geld besparen
Optimaal rendement
Optimaal wooncomfort: het hele jaar door!
Optimaal duurzaam en milieuvriendelijk

U heeft alle reden om uw beglazing te vervangen door
EcoClear®:
• Forse besparing op uw energiekosten
Voor een gemiddelde eengezinswoning kan het voordeel
al € 500,- per jaar zijn*. Minimaal, ervan uitgaand dat de
energieprijs blijft stijgen.

• Beter energielabel
EcoClear® biedt een beter energielabel en verhoogt
daarmee de waarde van uw bestaande woning.
* De besparingsberekening is gebaseerd op een tussenwoning met
enkelglas, gemiddeld bewonersverbruik, buitentemperatuur van 11°C,
binnentemperatuur van 21°C en een aardgastarief incl. energiebelasting
van € 0,61 p/m3.

• Liefst 3x betere isolatie dan ‘gewoon’ dubbelglas
Beste warmte-isolatie voor bestaande woningen: 6x beter
dan enkelglas, 3x meer isolatie dan gewoon dubbelglas.
• Profiteer optimaal van winterse zonnewarmte
Met EcoClear® profiteert u optimaal van gratis zonnewarmte
in de winter.
• 40% betere zonnewarmtewering
EcoClear® houdt ongewenste zonnewarmte buiten tijdens
warme seizoenen. Hierdoor hoeft u minder te koelen en
bespaart u energiekosten. EcoClear® heeft een 40% betere
zonnewarmtewering dan gewoon dubbelglas.

Bereken met onze
verdiengeldmetglascalculator hoeveel
u bespaart.
www.verdiengeldmetglas.nl
.nll

