
 

Pilkington beglazing voor grootste hotel Benelux 

 
Pilkington Nederland mag de beglazing leveren voor het nhow Amsterdam RAI hotel. Met 
650 kamers wordt nhow Amsterdam RAI het grootste hotel van de Benelux. De opening 

van het hotel is medio 2019 gepland.  

 
Het betreft verschillende soorten beglazing, waaronder zonwerende beglazing Pilkington Insulight™ 

Sun met Pilkington Suncool™ 50/25, geëmailleerde panelen met zeefdruk en gebogen zonwerend 
isolatieglas. De Rollecate Groep gaat de gevel realiseren. Het hotel haalt BREEAM-NL Excellent. Hiervoor 

zijn bouwtechnische zaken op het gebied van duurzaamheid toegepast zoals de WKO-installatie, HR-
ketels en state of the art beglazing.  

 

Het ontwerp van Rem Koolhaas, geïnspireerd op de prominente reclamezuil ‘het Signaal’ van RAI 
Amsterdam, sluit naadloos aan op het huidige RAI-complex en biedt tegelijkertijd een nieuwe, moderne 

uitstraling. Het 91 meter hoge hotel, gelegen aan de zuidoostkant aan de A10, wordt een blikvanger 
voor de stad Amsterdam.  

 

 
Impressie nhow Amsterdam RAI hotel 

 

In 2018 viert Pilkington Nederland haar 125-jarig bestaan. 125 jaar waar het bedrijf trots op is. De 
NSG Group, opgericht in 1918, viert dit jaar het honderdjarig bestaan.   

  
 
Pilkington Nederland B.V.  
Enschede, 12 januari 2018 

 

Filmpje van het Lego® model van het gebouw nhow Amsterdam RAI: http://bit.ly/2yTTbdp.  

De ontwikkelingen van het bouwproces zijn te volgen via de portal: https://www.buildingnhow.amsterdam/  

 

Meer informatie:  

 

Pilkington Nederland B.V. 

Esther van der Veen – Brummelhuis 

T:   +31 (0)53 483 5835  

M:  +31 (0)6 39 55 8102  

esther.vanderveen@nsg.com   

www.pilkington.nl  
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Met het in 1952 ontwikkelde floatglasprocedé schreef Pilkington geschiedenis. Dit fabricageproces geldt inmiddels 

als de internationale norm voor de productie van hoogwaardig glas. De NSG Group – waar Pilkington Nederland 

een onderdeel van is - is een van ‘s werelds grootste producenten van glas en glasproducten voor de bouw, de 

auto-industrie en technische glasindustrieën. Tegenwoordig heeft de NSG Group productiefaciliteiten in circa 30 

landen (op vier verschillende continenten) en zet zij haar producten af in ongeveer 105 landen. Het concern 

maakte bekend dat de inkomsten over het boekjaar eindigend op 31 maart 2017 JPY 580,8 miljard bedragen. 

Daarvan werd 38% in Europa, 25% in Japan, 20% in Noord-Amerika en 17% elders in de wereld gerealiseerd. 

In 1893 zijn de eerste glasactiviteiten in Enschede gestart onder de naam van Holst Glas. In 1980 is Holst Glas 

overgenomen door Flachglas dat in 1995 is verder gegaan onder de vlag van Pilkington. In 2018 viert Pilkington 

Nederland haar 125-jarig bestaan.  

Pilkington Nederland produceert vandaag de dag duurzame glasoplossingen voor energiebesparing, zonwering, 

geluidwering, brandwering, maar ook veiligheid en bescherming. Pilkington Nederland heeft circa 130 

medewerkers. Naast de productielocatie in Enschede zijn er vijf verkoopvestigingen, deze zijn gevestigd in 

Heerenveen, Enschede, Helmond, Amsterdam en Rotterdam. Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk 

verantwoord ondernemen is verankerd in de organisatie. De essentie van het duurzaamheidsbeleid is dat elke 

medewerker en leverancier bij beslissingen een zorgvuldige afweging maakt tussen mens, bedrijf en omgeving. 

Door het maken van bewuste keuzes wil het bedrijf een belangrijke rol spelen in het maken van een betere 

wereld.  

 


