KLEURRIJK
Jac Salvino glas!
‘innovatie door combinatie’
Wij hebben samen met onze vaste glasleverancier van gelaagd glas - CURA
Glass - jaren geleden onze krachten gebundeld. Dit leidt nu tot ‘innovatie door
combinatie’… en dat maar liefst op twee gebieden. CURA Glass en Jac Salvino Glas
in co-creatie met elkaar op de markt en glas-innovatie door unieke combinaties
van verschillend glas. Beide bedrijven opereren in een duurzame samenwerking op
basis van de liefde voor het product glas en de wens om voor u de mogelijkheden van
gelamineerd glas onder de aandacht te brengen. Waarom? Omdat de mogelijkheden
en toepassingen van glas oneindig zijn en door de toepassing van folies u en uw
omgeving veiligheid biedt.
Wij zijn uw partner voor wat betreft de mogelijkheden en toepassingen van glas,
in welke vorm, uitvoering, et cetera dan ook. Onze persoonlijke aanpak samen met
CURA Glass en haar uitgebreide product- en materiaalkennis maakt dat wij samen
met u, uw ideeën omzetten naar een gepersonaliseerd glasproduct/project.
De voordelen in het kort alvast op een rijtje:
• 2de generatie kennis van het ‘ambacht’ glas;
• persoonlijke aanpak;
• authentiek vooruitstrevend;
• moderne machines;
• ruime showroom;
• innovatie co-creatie met glasleverancier CURA Glass
Natuurlijk wilt u nog meer weten na het lezen van deze productsheet
of heeft u vragen, ik beantwoord ze graag.
U kunt me bereiken op 046 - 451 55 53 en 06 - 12 39 12 63
of per mail via yvonne@jacsalvino.nl
Met vriendelijke groet,

CURA CREATOR
ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN VAN
GEKLEURD GLAS.
GEEF JE LEVEN KLEUR!
De mogelijkheden met glas zijn eindeloos.
De beste en meest overtuigende manier om
dat onder de aandacht te brengen is door die
mogelijkheden zelf te kunnen ervaren; glas moet je
kunnen voelen. Je moet er doorheen kunnen kijken.
Je moet kunnen combineren. Creëer uw eigen
mogelijkheden met de CURA Creator.
De CURA Creator bestaat uit 35 geslepen
glasmonsters die eindeloos gecombineerd kunnen
worden in alle toepassingen. Naast gekleurd glas
vindt u verzilverd glas, monumentenglas en diverse
figuurglassoorten in de collectie van CURA Creator.
Geef uw creativiteit alle ruimte!

STAPPENPLAN:
>	Kies 1 tot 4 glassoorten
>	Plaats deze achter elkaar in de houder
> Bekijk deze bij daglicht

EINDELOZE MOGELIJKHEDEN
ELKE RAL EN PANTONE KLEUR IS
MOGELIJK!
U kunt nu ervaren hoe een samenstelling gelaagd glas
eruitziet, zelf nieuwe combinaties ontdekken en uw
creatieve proces beginnen. Alleen, of samen met uw
klant. Niet op papier, maar in de praktijk. Met echt
glas, in het juiste licht, en in de juiste omgeving.
Met CURA Creator kunt u elke RAL en Pantone kleur
maken die u maar wilt!

Created by CURA Creator!
Opbouw glazen plint:
Klarglas 6 mm
1.5 mm SentryGlas folie
Confrontatiespiegel grijs 4 mm
Crystal Houses Amsterdam
CURA Creator
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jac salvino glas
•

+

Ons bedrijf ligt heel centraal in de regio,
we zijn dan ook snel ter plaatse.

•

Ambacht en service met veel kennis,
bij elke opdracht, groot of klein, snelle en vriendelijke service en een
doordachte manier van werken waarmee wij voor u het verschil maken.

•

Glas en glasoplossing,
hardglas, glasbeslag, glas voor uw interieurprojecten en daarnaast ook

•

+

•

isolatieglas, reparatieglas en klepramen voor al uw projecten.

uw glasspecialist in de REGIO
Wij zijn 2 generaties lang “koploper” in de markt,
we beschikken over een enorme schat aan kennis en ervaring.

jac salvino glas anno NU
•

+

Co-createur met glasspecialisten
Door samenwerking met de top-glasspecialisten in het vak staan we nooit
stil en creëren we continue nieuwe mogelijkheden en kansen.

•

Inspirator in de doe-markt met innovatieve producten en diensten.
Door continue innovatie zijn wij een inspiratiebron in het vak. Met onze grote
showroom kunnen wij u alle mogelijkheden laten zien en proeven.

=

jac salvino glas en de AMBITIE van vandaag!
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