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Pilkington levert isolatieglas voor het nieuwe museum Ton Schulten 

 
ENSCHEDE – Voor het nieuwe museum Ton Schulten in Ootmarsum heeft Pilkington Benelux het 
isolatieglas geleverd voor de gevels. Het nieuwe museum wordt vandaag, donderdag 25 april, 
officieel geopend.  
 
Leferink Architecten heeft het nieuwe museum ontworpen. Façadis Geveltechniek heeft de gevel gerealiseerd. 
Opvallend aan het ontwerp zijn de hoge gevels met thermisch isolerende beglazing bestaande uit Pilkington 
Insulight™ Therm in diverse gelaagde samenstellingen. Voor de drie stroken van de gevel die het gebouw 
aaneenschakelen is gekozen voor Pilkington OptiView™ Protect, dit type isolatieglas heeft een anti-
reflecterende coating met goede thermische isolerende en veiligheids eigenschappen vanwege de gelaagde 
samenstellingen. Het is daarom ideaal voor toepassingen waar een onbelemmerd doorzicht gewenst is en 
veiligheid een grote rol speelt. Door de coating op oppervlakken #1 en #4 (beide buitenkanten van het 
gelaagde glas) wordt de lichtreflectie van Pilkington OptiView™ Protect tot slechts 2% gereduceerd. Ter 
vergelijking, standaard isolatieglas heeft een lichtreflectie van ongeveer 13%.  
Voor de binnenpuien is tevens brandwerende beglazing Pilkington Pyrodur® toegepast, dit is een heldere 
brandwerende beglazing die voldoet aan de uitgebreide criteria voor brandwerendheid in relatie tot 
warmtestraling als scheiding tegen vlammen, hete gassen en rook waarbij het de doorgelaten warmtestraling 
reduceert. Het museum is gebouwd door Bouwbedrijf Steggink. 
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Voor meer informatie:  
Digitaal beeldmateriaal is op verzoek beschikbaar via: marketing.benelux@nsg.com   
Nieuw museum Ton Schulten: www.tonschulten.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 Benelux een onderdeel van is - vervaardigt glas voor de bouw-, auto- en specialiteitenglasmarkt   

in 29 landen op vier continenten.  

Wereldwijd heeft de NSG Group circa 26.150 medewerkers en verkoopvestigingen in 130 landen. Pilkington 

Benelux heeft circa 150 medewerkers. Naast de productielocatie in Enschede zijn er vier verkoopvestigingen, 

deze zijn gevestigd in Steenwijk, Enschede, Venlo en Amsterdam. Pilkington Benelux biedt duurzame 

glasoplossingen voor energiebesparing, zonwering, geluidwering, brandwering, maar ook veiligheid en 

bescherming. Aandacht voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen is verankerd in 

onze organisatie. De essentie van ons duurzaamheidsbeleid is dat elke medewerker en leverancier bij 

beslissingen een zorgvuldige afweging maakt tussen mens, bedrijf en omgeving. Door het maken van 

bewuste keuzes willen wij een belangrijke rol spelen in het maken van een betere wereld. 
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