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CE Level 1 en Screenline 

LHV Glasgroothandel heeft CE Level 1 behaald op de productie 

en het leveren van brandwerend isolatieglas. Daarnaast heeft 

het bedrijf uit Den Bosch de assemblage van Screenline, 

isolatieglas met lamellen, in licentie gekregen en maakt het 

onder meer een 30 minuten brandwerende versie.

anti-cyclisch
LHV investeert 

  MArco grootHoff

den en ter plekke op maat kan worden 

gesneden. Overduin: ‘Dit maakt, bij 

gebruik van hotmelt, ook 1 uur spoed-

service mogelijk. Het glas hoeft niet te 

worden afgetaped, heeft als voordeel 

dat de breedte- hoogteverhouding niet 

uit maakt en kan tweezijdig worden 

vuurbelast. Toepassing van de brand-

werende ruit aan de vuur- of niet-

vuurzijde maakt dus niet uit.’ Ook op 

Fireswiss brandwerend isolatieglas, ge-

maakt met Fireswiss 30-7 (2B2, 9 mm) 

van Glas Trosch, heeft LHV CE Level 1 

behaald. De maximaal geteste maat is 

(bxh) 1,62 x 3 meter bij een maximale 

oppervlakte van 3,75 vierkante meter.

Overduin geeft aan dat hij zich van de 

concurrentie wil onderscheiden door 

meer zelf in de hand te hebben. Ook de 

productie van Screenline isolatieglas 

ligt hier in het verlengde van. ‘We fo-

cussen ons met name op de productie 

van Screenline Residential, glas met 

jaloezieën in kleinere afmetingen tot 2 

vierkante meter, bestemd voor kantoren 

en ziekenhuizen, ook ideaal voor in 

badkamers en deuren. Daarbij is het 

interessant dat we het glas ook kun-

nen maken met een brandwerende 

tegenruit.’ LHV levert Screenline met 

een handmatige en elektrische bedie-

ning, eventueel voorzien van uitvoering 

met solar, en geeft vijf jaar garantie op 

het product. De brandwerende versie 

wordt gemaakt met Pyroguard (EW 30). 

Overduin: ‘Isolatieglas met Screenline 

en Pyroguard EW 30 kan uitgevoerd 

worden met alle bedieningstypen, zoals 

bijvoorbeeld koord- en elektrische be-

diening. Echter, alleen Screenline Ve-

netian Blinds, de versie met lamellen, 

is 30 minuten brandwerend getest. Alle 

overige uitvoeringen, zoals bijvoorbeeld 

Screenline Duette, met rolgordijn, zijn 

niet getest met 30 minuten brandwe-

rende beglazing.’ Meer informatie: 

www.lhvglas.nl   < 

Directeur Dennis Overduin van het acht 

man tellende bedrijf nam in 2010 het 

stokje over van zijn schoonvader Hans 

de Vlam, oprichter van LHV. In een 

interview met Glas in Beeld vertelde 

Overduin toen, dat hij de activiteiten op 

het gebied van brandwerende beglazing 

wilde uitbreiden met op zijn wenslijstje 

onder meer een was- en zaagmachine. 

Die tweede machine is er nog niet, want 

LHV richt zich in eerste instantie op 30 

minuten brandwerend glas (EW30). Het 

bedrijf verwerkt Pyroguard van CGI en 

Fireswiss van Glas Trosch. Investerin-

gen die er wel zijn gekomen, zijn naast 

de wasmachine een nieuwe kitmachine 

voor het verwerken van polysulfide en 

een CNC-machine van Intermac.

Brandwerend op voorraad

Met Pyroguard Impact, 7 millimeter dik 

brandwerend veiligheidsglas, maakt  

LHV isolatieglas dat brandwerendheid 

en veiligheid combineert (klasse 2B2). 

Het glas heeft als voordeel dat het door 

LHV op voorraad kan worden gehou-

LHV richt zich 

name op de 

productie van 

Screenline 
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Dennis OVerduin: ‘...focussen…’
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