KLANT VERTELT..
IGS REALISEERT UNIEKE MAATWERKPROJECTEN MET DEVENTER PROFIELEN
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INTERIOR GLASSOLUTIONS

Het innovatieve bedrijf INTERIOR GLASSOLUTIONS bv (IGS) is ontstaan in een tijd waarin de
marktvraag naar isolatieglas en winkelpuien explosief steeg. Onder het Franse bedrijf SAINTGOBAIN GLASS werd IGS opgericht om nieuwe business met glassystemen te genereren. Inmiddels is het bedrijf zelfstandig opererend uitgegroeid tot een ware specialist in glassystemen ten
behoeve van interieurtoepassingen. Via SAINT-GOBAIN GLASS put IGS uit ruim 350 jaar ervaring
in de ontwikkeling en realisatie van de meest uiteenlopende glassystemen die voldoen aan de
hoogste eisen op het gebied van geluidsisolatie, brandwering, veiligheid en inbraakpreventie.
Eigenaar/Directeur Geurt Roelofsen vertelt enthousiast over IGS en de samenwerking met DEVENTER Profielen met betrekking tot de transparante glasverbindingsprofielen en de speciale glasvaldorpels.
‘‘We zijn met DEVENTER Profielen in aanraking gekomen, toen
een architect ons gericht vroeg naar oplossingen voor het monteren van glaspanelen zonder tape of kit, vertelt Geurt. Deze oplossing moest in tegenstelling tot kit, minder arbeidsintensief zijn, niet
krasgevoelig, milieuvriendelijk en het risico op glasbreuk flink
reduceren. Ook mocht het alternatief, samen met de PVB-folie in
het gelaagd glas, geen chemische reactie veroorzaken met uiteindelijk delaminatie tot gevolg’’. ‘‘Met dit eisen- en wensenpakket
is de R&D afdeling van DEVENTER Profielen in samenwerking
met onze engineers de ontwikkeling gestart van een transparant
glasverbindingsprofiel. Ondertussen had DEVENTER Profielen
middels onderzoek de chemische reactie tussen TPE, de grondstof van de profielen en PVB folie uitgesloten. Deze welkome
uitkomst, gaf de doorslag voor verdere samenwerking en ontwikkeling. ‘‘Het resultaat mag er zijn’’, aldus Geurt. In de showroom
van IGS toont hij trots de verschillende glassystemen die verbonden zijn met de speciaal op maat gemaakte, transparante
en duurzame verbindingsprofielen. ‘‘ Het concept is een unieke
oplossing met als grote voordeel dat het glas snel en eenvoudig
ingebouwd wordt en vervangen kan worden bij eventuele herstelwerkzaamheden. Inmiddels werken we niet alleen voor de
glasverbindingsprofielen met DEVENTER Profielen, maar
hebben we onze prettige samenwerking uitgebreid met speciale
glasvaldorpels. Deze dorpels worden gebruikt voor het
automatisch afsluiten van deuren en voldoen aan de hoogste
isolatie-eisen’’.

De transparante verbindingsprofielen bij IGS op voorraad.

Een maatwerkproject vraagt om
een maatwerkoplossing
‘‘Als het gaat om maatwerk heeft IGS haar
strepen ruimschoots verdiend met o.a. projecten voor de Gazelle fabriek, Tennet en zelfs
het Louvre in Parijs. Ook voor de herinrichting
van het prestigieuze Boymans van Beuningen museum in Rotterdam zijn de nodige
voorbereidingen in volle gang. ‘‘IGS realiseert
unieke maatwerkprojecten waarbij niet eerder
begaande terreinen worden ontdekt, vertelt
Geurt enthousiast. Het is fijn dat we hierbij
kunnen vertrouwen op innovatieve leveranciers waaronder DEVENTER Profielen. Zij
begrijpen dat een maatwerkproject om een
maatwerkoplossing vraagt’’.

