
Delogcolor®

Geharde geëmailleerde panelen voor interieurtoepassingen
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Voor een bijzondere uitstraling

Delogcolor® panelen geven een bijzondere 

uitstraling aan gevels en het interieur.  

De hoogwaardig geëmailleerde panelen 

bieden een eigentijds uiterlijk. Naast het 

uitgebreide standaard kleurenpalet zijn 

vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar. 

Uiteraard kunnen ook speciale kleuren

overeenkomstig uw wensen gemaakt 

worden. Delogcolor® panelen zijn duur-

zaam, kleurstabiel en weerbestendig. 
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t  Delogcolor® is glas waarbij aan één zijde van het glas 

een emaillelaag wordt aangebracht die tijdens het 

hardingsproces met het glasoppervlak versmolten 

wordt. Hierdoor is het product duurzaam, kleurstabiel 

en weerbestendig;
t  Het glas is thermisch gehard veiligheidsglas conform

NEN-EN 12600 en het is letselwerend, bij breuk valt het 

uiteen in kleine onscherpe stukjes; 
t  Door het thermisch harden van de panelen heeft het 

product een zeer hoge mechanische sterkte en is het 

bestand tegen hitte en hoge temperatuurverschillen;
t  Delogcolor® panelen zijn verkrijgbaar in een uitgebreid

kleurenpalet; 
t  Speciale bewerkingen zoals gaten, uitsparingen en

randafwerkingen zijn mogelijk;
t  Delogcolor® panelen zijn vrij van schadelijke stoffen, 

zoals lood, cadmium, kwik en Chroom IV;
t   Bewezen door jarenlange ervaring.

Duurzame eigenschappen en voordelen
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Technische gegevens

t  Delogcolor® panelen zijn verkrijgbaar in de dikte 6, 8, 10

en 12 mm;
t  Standaard uitgevoerd met floatglas, maar ook 

verkrijgbaar met figuurglas zoals Chinchilla of Crepi, 

in de massa gekleurd glas en Pilkington Optiwhite™ – 

extra helder glas. Voor lichte kleuren wordt geadviseerd 

om Pilkington Optiwhite™ te gebruiken voor een 

optimale kleurbeleving;
t  Verkrijgbaar als gelaagd veiligheidsglas met de 

emaillelaag aan de PVB-folie zijde;
t  Delogcolor® panelen kunnen tot isolatieglas (shadowbox) 

worden samengebouwd in combinatie met 

warmtereflecterende en zonwerende beglazingen, 

zodat er in de gevel een harmonisch beeld ontstaat 

tussen de panelen en het doorzichtglas;
t  De emaillezijde van Delogcolor® panelen is 

geschikt voor verlijmingen, zoals sandwichpanelen, 

wandbevestigingen of structurele toepassingen; 
t  Delogcolor® panelen worden standaard geheatsoaked;
t  Delogcolor® panelen worden op maat gemaakt met 

een minimale afmeting van 20 × 30 cm en maximaal 

200 × 450 cm.
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Toepassingsgebieden

Delogcolor® panelen kunnen zowel voor binnen- als 

buitentoepassingen gebruikt worden. Voorbeelden van 

binnentoepassingen zijn interieurbeglazing, zoals 

keukenachterwanden, wandbekleding voor bijvoorbeeld 

restaurants, hotels en scholen, maar het kan ook toegepast 

worden voor tafels, binnendeuren en displays. 

Voor buitentoepassingen kunt u denken aan gevel- 

bekleding, winkelpuien en combinaties met isolatieglas 

(shadowbox). 
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Andere kleurmogelijkheden

Rood Geel Blauw

Delogcolor® standaard kleurenpalet

68/0 68/5 68/26 68/1 68/4 68/27

68/2 68/6 68/28 68/3 68/10 68/31

68/9 68/14 68/33 68/8 68/16 68/7

Let op: Kleurstalen zijn slechts indicatief.
Om de nuances te beoordelen, adviseren wij u aan de hand van het oorspronkelijke monster de gewenste glasdikte te bepalen.

Delogcolor® heeft een uitgebreid standaard kleurenpalet 

en is in vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar. Ook kunnen 

speciale kleuren op wens van de klant (na)gemaakt 

worden. De Delogcolor® panelen worden geproduceerd 

aan de hand van een uniek proces die de panelen 

een bijzonder hoge kleurdichtheid (opaciteit) geven. 

Tijdens het productieproces wordt er met water in 

plaats van olie gewerkt; dit sluit aan bij de hedendaagse 

duurzaamheidsvereisten. 

Uitgebreid kleurenpalet
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Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product. 

Meer informatie kan bij Colorglas GmbH worden verkregen. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product 

geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle 

geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de 

geldende wetten is toegestaan, is Colorglas GmbH niet aansprakelijk voor 

fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het 

feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.

Delogcolor is een merknaam van Colorglas GmbH.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Pilkington Benelux: 

Vestiging Oost/Projecten
Pilkington Benelux B.V. 

Postbus 143
7500 AC Enschede 
Tel. 053 483 58 35 

E-mail Oost: enschede@nsg.com  
E-mail Projecten: projectbureau@nsg.com  

Vestiging Steenwijk
Pilkington Benelux B.V. 

Koematen 16-18
8331 TK Steenwijk 
Tel. 0521 53 55 00 

E-mail steenwijk@nsg.com 

Vestiging Franeker
Pilkington Benelux B.V. 

De Vang 3
8801 RB  Franeker
Tel. 0517 78 95 20

E-mail franeker@nsg.com 

Vestiging Venlo
Pilkington Benelux B.V. 

Parlevinkerweg 38
5928 NV Venlo 

Tel. 077 324 63 63 
E-mail venlo@nsg.com 

Vestiging Amsterdam
Pilkington Benelux B.V. 

Schurenbergweg 5B 
1105 AP Amsterdam 

Tel. 020 342 02 60 
E-mail amsterdam@nsg.com 

Afhaalpunt Rotterdam
Pilkington Benelux B.V.

Bristolstraat 12
3047 AB Rotterdam

Tel. 010 245 14 60
E-mail rotterdam@nsg.com

Colorglas GmbH


