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Creëer je eigen inspiratiebord met Guardian's nieuwe online portfolio 
met glasprojecten voor architecten, ontwerpers en gevelbouwers 

 
Bertrange, Luxemburg, 19 oktober 2017 – Guardian Glass lanceert “Guardian 
Inspiration”, een online portfolio met Europese projecten met Guardian glas. De bedoeling 
van de portfolio is om architecten, ontwerpers, gevelbouwers en iedereen die werkt met 
glas te inspireren en te informeren over de eindeloze mogelijkheden van glas. 
 
Het online Guardian Inspiration-platform geeft de gebruikers de mogelijkheid om “mood 
boards” (sfeerborden) of “inspiration boards” (inspiratieborden) van glasprojecten te maken. 
Deze borden kunnen de gebruikers dan helpen om ideeën en creatieve inspiratie op te 
doen voor hun volgende bouwproject.  
 
Het online platform bevat prachtige beelden van bouwprojecten en omvat 
designbeschrijvingen en prestaties. Een reeks handige aspecten en functies laten de 
gebruikers toe om hun favoriete projecten en sfeerborden snel en gemakkelijk te delen met 
zakelijke partners en collega's, en dit via verschillende socialemediaplatformen. Er kan naar 
projecten worden gezocht met behulp van drie filters: esthetiek, prestaties en land.  
 
Volodymyr Shkurenko, Fenestration Segment Manager bij Guardian Glass Europe, licht 
toe: “Dit instrument maakt deel uit van onze inspanning om een buitengewone klantervaring 
te realiseren. Met onze nieuwe online portfolio kunnen architecten, ontwerpers en 
gevelbouwers door onze glasprojecten browsen en inspiratie opdoen. We willen hen helpen 
om hun verbeelding te verruimen en ze laten zien wat er allemaal mogelijk is met glas – 
see what’s possible® – door hen in staat te stellen om hun eigen sfeerborden te creëren, 
die ze vervolgens kunnen delen met hun collega's en zakelijke partners.” 
 
Als u inspiratie wilt opdoen, neem dan een kijkje op: www.guardian-inspiration.com. 
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Guardian Glass 
Guardian Glass, een belangrijke bedrijfsunit binnen Guardian Industries, is een van de 
grootste fabrikanten ter wereld van floatglas, gecoat glas en bewerkte glasproducten. In zijn 
25 floatglas-fabrieken verspreid over de hele wereld produceert Guardian Glass 
glasproducten met hoge prestaties voor gebruik in architecturale toepassingen buiten en 
binnen (zowel voor commerciële als residentiële gebouwen), in de automobielsector en in 
technische producten. Glas van Guardian is terug te vinden in woningen, kantoorgebouwen 
en auto's, en in een enkele van 's werelds meest iconische architecturale 
bezienswaardigheden. Het Guardian Glass Science & Technology Center werkt met behulp 
van de meest geavanceerde technologie voortdurend aan het creëren van nieuwe 
glasproducten en oplossingen, zodat de klanten zicht krijgen op wat allemaal mogelijk is – 
see what’s possible®. Bezoek www.guardianglass.com. 
 
Guardian Industries  
Guardian Industries, een wereldwijd actieve onderneming met hoofdkantoor in Auburn Hills, 
Michigan, VS, heeft ongeveer 17.000 werknemers en heeft vestigingen in Noord-Amerika, 
Europa, Zuid-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië. De diverse groep bedrijven van 
Guardian produceren floatglas, gecoat glas en bewerkte glasproducten met hoge 
prestaties, hoogkwalitatieve verchroomde en gelakte kunststofcomponenten voor de 
automobiel- en vrachtwagensector en distribuëren gespecialiseerde producten voor de 
bouwsector. Het is de visie van Guardian om via constante innovatie en het gebruik van 
minder hulpbronnen waarde te creëren voor zijn klanten en voor de samenleving. Guardian 
is een volle dochteronderneming van Koch Industries, Inc. Bezoek www.guardian.com. 
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Project: PIXEL, Poznan, Polen – Architect: JEMS Architekci Sp. Z o.o. – Glasverwerkers: 
Q4GLASS en VITROTERM MUROW – Gevelbouwer: Alkal S.A. – Product: Guardian 
SunGuard® SN 62/34 glass. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Bartosz Makowski, GRDPR147) 



 
Project: ElbPhilharmonie, Hamburg, Duitsland – Architect: Herzog & de Meuron – 
Glasverwerkers: BGT Bischoff Glastechnik GmbH & Co. KG, Interpane GmbH en 
Sunglass Srl – Gevelbouwer: Josef Gartner GmbH – Producten: Guardian ExtraClear®, 
SunGuard® Solar Light Blue 52 en ClimaGuard® DT glass. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Cordélia Ewerth , GRDPR147) 
 



 
Project: La Seine Musicale, Paris, Frankrijk – Architect: Shigeru Ban Architects Europe – 
Glasverwerkers: TVITEC – Gevelbouwer: Marchegay Technologies – Producten: 
Guardian SunGuard® SNX 50/23, SunGuard® SN 70/41, SunGuard® SN 51/28 en 
SunGuard® SN 40/23 glass. 
(Foto Guardian Glass, LLC, ©Boegly_Grazia Photographers , GRDPR147) 
 
 
 
Dit persbericht en de betreffende foto's kunnen worden gedownload 
van www.PressReleaseFinder.com. 
Tevens kunt u voor afbeeldingen met erg hoge resolutie contact opnemen met 
Sophie Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28 111 210) of  
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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