Hoe moet de wand achter het glas eruit zien?
De wand waar het glas tegenaan geplaatst moet worden moet in zijn geheel redelijk vlak zijn.
Glas kun je namelijk niet buigen.
De wand mag gewoon voorzien worden van spachtelputz, behang, muurverf, structuurverf of een andere
vergelijkbare behandeling.
Het is aan te bevelen om wanden waarvan je het beton nog kan zien of waarin verschillende kleuren aanwezig
zijn te sauzen in een egale kleur bij voorkeur in de kleur van het glas. Zo voorkomt u dat u scherpe
kleurovergangen in de (beton)wand erdoorheen zou kunnen zien.

Is het mogelijk om de glas achterwand over tegels te plaatsen?
Nee, dit is niet mogelijk omdat er altijd wel een tegel iets teveel uitsteekt.
En een glaswand kun je daar niet omheen buigen.
Als u de tegels glad stuc dan is het geen probleem om daar glas tegenaan te plaatsen.

Is een ruimte van 5 mm tussen aanrechtblad en muur een probleem?
Dit is in principe geen probleem omdat wij deze ruimte tussen aanrechtblad en muur dichtkitten. Is de ruimte
groter dan 5 mm dan kan dit wel een probleem zijn. We kitten de rand dan ook dicht maar de rand blijft vanaf
ongeveer 7 mm nog wel enigszins zichtbaar.

Kunt u mij adviseren in de grootte van het glas voor de keuken
Wij kunnen daar wel in adviseren maar het is en blijft een persoonlijke keuze.
U kunt het beste eerst even in ons fotoalbum kijken naar de vele foto's van keukens die wij voorzien hebben van
glas. Zo krijgt u een beeld van wat u mooi vindt.
Vervolgens kunt u een offerte aanvragen. Als die offerte akkoord is kunt u telefonisch een afspraak maken.
Wij komen dan langs om het glas op te meten en kunnen u dan ter plekke adviseren over de glas grootte.
Neemt u minder glas dan wordt de offerte lager en neemt u meer glas dan wordt de offerte hoger.

Wordt ik teruggebeld naar aanleiding van een offerteaanvraag voor glas als
keuken achterwand?
Nee, maar eventuele opmerkingen in de offerte beantwoorden wij wel.
Indien de offerte akkoord is dient u dus zelf telefonisch contact op te nemen!
Voor vragen kunt eveneens telefonisch contact met ons opnemen.

Webshop voor alles wat u nodig heeft op glas gebied.

