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Omdat u op zoek bent naar een gespecialiseerd glasbedrijf 
dat kan voorzien in al uw glastoepassingen in zowel het 
interieur als exterieur? De geheimen van het succesvol 
toepassen van glazen elementen zijn ervaring, aandacht 
voor detail en precisie. Of het nu gaat om een glazen deur 
scheidingswand, inloop-douche, balustrade of trap in elke 
gewenste maat of uitvoering. Met al bijna 60 jaar ervaring 
in glas kan van der ham hardglas u voorzien van een 
glashelder advies. 
 
Glazen elementen zijn een eyecatcher in alle interieurs  
of het nu gaat om een klassieke woning of modern 
kantoorpand. Met glas haalt u een gedurfd en uniek  
design element in uw interieur en zorgt u ervoor dat het 
licht binnenkomt tot diep in de ruimte wat een gevoel 
creëert van ruimtelijkheid. 

waarom van der ham? 

onze hardglazen elementen zijn niets minder 
dan verbluffend 
 
Elegante, klassieke en tijdloze, glazen deuren en wanden 
bieden een perfecte aanvulling op elke omgeving. Een 
frameloos glazen wand integreert naadloos met 
basisarchitectuur en binnenmuren van elk type, 
configuratie of afwerking. Onze prachtige glazen 
scheidingswanden zijn vrij van lelijke frames en kaders  
en bieden de pracht van ononderbroken glas. En met  
onze onbeperkte designopties is het gemakkelijk om 
ruimtes in te delen die een elegante, luxueuze stijl 
leveren. 
 
Van der ham glazen scheidingswanden creëren 
uitnodigende ruimtes gevuld met licht, transparantie  
en mooie details. 

Net als de balustrade is een glazen trap of vloer 
afkomstig uit de werkomgeving, maar ook prima 
toepasbaar in woningen. De eerste stap op glas  
vraagt soms wat lef, maar het effect van: 

  

  ‘walk on air, if you dare..’ 
 
is een beleving om niet snel te vergeten.  
En waarom ook niet glas te gebruiken om ruimten 
verticaal met elkaar te verbinden? Transparantie 
vergroot het ruimtelijk effect en maakt het mogelijk  
‘te spelen’ met daglicht dat ver en diep de woning  
kan binnendringen. 



van der ham  
glazen elementen  
bieden veel voordelen: 
 
 
 
 
verminder bouwkosten en tijd 
Het monteren van glaswanden en deuren is een snel  
en mooi alternatief voor de verdeling van de ruimte  
in zowel nieuwbouwwerken als renovaties.  
 
ruimtes toevoegen of verwijderen  
Een ander voordeel is dat u op elk gewenst moment ruimte 
kunt toevoegen of verwijderen. Glaswandsystemen maken 
het mogelijk om ruimtes te herstructureren waardoor de 
ruimte maximaal wordt gebruikt. 
  
geluidswerend waar nodig 
Indien noodzakelijk kan er gebruik gemaakt worden van 
geluidswerend glas voor het creëren van vergaderruimten, 
trainingsruimtes of directiekantoren. 
 
mogelijkheden  voor privacy 
Voor een ruimte waar meer privacy noodzakelijk is kan er 
gebruik gemaakt worden van geëtst of gezandstraald glas. 
Hierbij is er de mogelijkheid om verschillende designs toe  
te passen of indien gewenst een bedrijfslogo. Glazen 
scheidingswanden geven u ook de flexibiliteit om de ruimte 
visueel aan te passen aan uw behoeften. 
 
optimaliseer het licht 
Glas creëert een vriendelijke sfeer die transparant en  
open is, en licht maximaliseert. Het is aangetoond dat  
het gebruik van natuurlijk licht voordelen biedt boven 
kunstmatig licht: 
 
• het welzijn vergroten 
• verbeter de productiviteit 
• energie besparen 
• minder milieueffecten 
 
Van productiviteit tot communicatie naar esthetiek  
om het juiste ontwerp te  vinden is essentieel.  
Niet alleen om de klant nu tevreden te stellen, maar  
ook om ervoor te zorgen dat ze jarenlang productief  
en gelukkig zullen zijn in de ruimtes. Glazen elementen 
waaronder glaswanden en deuren, kunnen hierbij een  
alles omvattende rol spelen. 

 

 GLAZEN SCHEIDINGSWANDEN 
CREËREN UITNODIGENDE  

RUIMTES GEVULD MET LICHT 
TRANSPARANTIE EN  

MOOIE DETAILS 



toonaangevend 
 
Van der ham is een toonaangevende leverancier  
van glazen scheidingswanden en deuren die zowel  
in commerciële als residentiële woningen kunnen  
worden gebruikt. Bent u op zoek naar een  
innovatieve en unieke designstijl?  

Onze meerwaarde 
 
• Het creëren van uitzonderlijke producten met bijzondere 

aandacht voor detail 
• Gebruik alleen hoogwaardige materialen 
• Een onwrikbare inzet voor uitmuntendheid 
• Een focus op procesinnovatie 

Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 

SPAANDERSTRAAT 36 5348 LA  OSS TELEFOON (0412) 634455 

WEBSITE www.hamglas.nl E-MAIL info@hamglas.nl 

 

glas 

Neem contact met ons op voor meer informatie  
over de moderne glazen scheidingswanden, deuren  
balustraden of trappen in elke gewenste maat of  
uitvoering, die mooie designelementen in uw ruimte  
kunnen creëren. 


