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Ode aan  
het verleden ...

In een gebouw dat door en door geschiedenis 
uitademt, vormen de ramen de spiegels van 
het verleden. Met VitruvioTM herstellen we dat 
verleden in al zijn glorie over de verschillende 
tijdsperiodes heen.

Dankzij een 100% eigen ontwikkeld  
en high-end proces geven we uw 
restauratieglas een ongeëvenaarde esthetiek 
en uitstraling mee. Vertekening en golvingen 
perfect in hun imperfectie, als ware het een 
mondgeblazen stuk glas, gecombineerd met 
een optimaal doorzicht en lichtinval. 

Eindeloos authentiek met respect voor de 
traditie. Maar ook klaar om te verwerken 
volgens de vereisten van de 21e eeuw, zowel 
op vlak van isolatie als veiligheid. Om zo de 
cirkel met het heden weer rond te maken.



De grootste sterkte van VitruvioTM? Die ligt volgens 
ons in het respect voor wat ooit was en voor wat 
vandaag ìs. Dat biedt een aantal onmiskenbare 
voordelen voor u als professional.

VISUEEL AUTHENTIEK  
VS. HEDENDAAGS PRAKTISCH 

VitruvioTM heeft het uitzicht en de levendigheid  
van traditioneel mondgeblazen of gegoten glas.  
Die authenticiteit combineert ons restauratieglas 
met de visuele eisen van vandaag: een zeer heldere 
beglazing met een lage reflectie en een optimaal 
doorzicht van binnen naar buiten. 

VitruvioTM is beschikbaar in drie gradaties: met een 
lichte, gemiddelde en sterke vertekening voldoet dit 
restauratieglas aan de verschillende stijlen doorheen 
de tijd.

EENVOUDIG TE VERWERKEN ...

Snijden, lagen, omvormen tot isolatieglas… VitruvioTM 
laat zich gemakkelijk onder handen nemen. Bovendien 
hoeft u als verwerker geen rekening te houden met de 
snijrichting, wat het snijrendement verhoogt. VItruvio 
is trouwens ook beschikbaar in extra grote plateaus 
van 2250x1650 mm. 

… EN TE OPTIMALISEREN 

Moderne tijden staan voor strengere bouweisen. 
VitruvioTM kan zo verwerkt worden om perfect te 
voldoen aan de hedendaagse normen qua isolatie, 
veiligheid en akoestiek. Eender welke functie u dit 
restauratieglas wenst mee te geven, de authentieke 
look blijft ten volle behouden. 

... én vandaag

GLASTYPE Dikte (mm) Diktetoleranties (mm) Standaard afmetingen (mm x mm)

VITRUVIOTM PURE 3 / 4 ± 0,25 2250 x 1605 mm

VITRUVIOTM CLASSIC 3 / 4 ± 0,30 2250 x 1605 mm

VITRUVIOTM INTENSE 3 / 4 ± 0,35 2250 x 1605 mm
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Een zoektocht  
naar perfectie ...
... DIE LEIDDE TOT EEN INNOVATIEVE ONTWIKKELING

Als marktleider binnen het segment van 

restauratieglas heeft Lerobel zich met zijn uitgebreid 

gamma HERITAGE jarenlang toegelegd op beglazing 

voor historische gebouwen en monumenten.

Uit de vele gesprekken met gespecialiseerde 

architecten, vaklui en consultants uit de erfgoedsector 

bleek het bestaande aanbod aan glassoorten voor 

restauratiedoeleinden ver ontoereikend.

Aangezien de beoogde glassoort nog niet in de markt 

bestond, besloten we om zelf in te staan voor de 

ontwikkeling ervan. Onze specialisten bestudeerden 

oude glassoorten en wendden onze kennis van 

glasverwerkingsprocessen aan om een nieuw soort 

restauratieglas te ontwerpen, dat meer dan ooit 

aan de verwachtingen uit de sector beantwoordt. 

VitruvioTM zag het licht.

HIERONDER VINDT U EEN KLEINE 
GREEP UIT DE VELE REFERENTIES  
VAN LEROBEL HERITAGE:

. Abdij van Park Heverlee [01]

. Station Schaarbeek [02]

. Stadsfeestzaal Antwerpen [03]

. Handelsbeurs Antwerpen

. Bisschoppelijk paleis Brugge

. Het Hof van Egmont Mechelen

. Kasteel van Gulpen, Lennik, Conjoux, …

. Stadhuis van Halle en Antwerpen

. …

Hellebeemden 10 I 3500 Hasselt  

heritage@lerobel.be I +32 (0)11 28 68 02

Ontdek de mogelijkheden op www.lerobel.be


