CE Level 1 en Screenline

MArco groothoff

LHV investeert

anti-cyclisch

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.
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Residential,
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in kleinere
afmetingen tot
2 vierkante
meter.
www.glasinbeeld.nl
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