
Glas is een echte smaakmaker in elke woning. Met een op maat gemaakte spiegel, meu-

bel, venster of wand creëer je een harmonieus spel van licht en perspectief. Glashandel

Lievens J. BVBA is al sinds 1980 specialist in het produceren, leveren en plaatsen van

glasartikelen. Deze familiale onderneming beschikt over de beste technologieën om uw

wensen te realiseren.

Glashandel Lievens J. bvba
Glas in al zijn facetten
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Aartrijkestraat 61
Werkplaats: Aartrijkestraat 90, 8480 Eernegem
Toonzaal: Aartrijkestraat 61, 8480 Eernegem
tel: 059-29 95 77 fax: 059-29 80 12, ilse@lievensj.be
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ELKE WERKDAG OPEN VAN 9 TOT 19 UUR, OP ZATERDAG VAN 9 TOT 16U
(BUITEN DE OPENINGSUREN OP AFSPRAAK)

Lievens J. BVBA werd in 1980 gesticht door wijlen Julien Lievens en echt-
genote Gaby Vangeluwe. Dochter Ilse Lievens en zoon Jochen Lievens
hielpen al snel actief mee in de zaak. Sinds januari laatstleden staan ze
aan het roer van de BVBA. Gaby draagt uiteraard ook nog haar steentje
bij. De werkplaats in Eernegem beschikt over een ruim machinepark om
alle productiefacetten optimaal te beheersen. 

Alle glaswerken
Ilse Lievens vertelt: “Met glas kan je echt alle richtingen uit, zowel in
nieuwbouw als voor renovatie- en herstellingswerken. Het is belangrijk
om glaswerken aan een echte specialist toe te vertrouwen. De plaatsing
van vensters in houten, PVC of ALU-ramen is immers een delicaat werk.
Onze mogelijkheden reiken bovendien veel verder. Decoratieve beglazin-
gen zijn uit het interieur niet meer weg te denken. Lacobel is blank vlak-
glas, dat aan één zijde voorzien is van een gekleurde laklaag van hoge
kwaliteit. Deze oplossing combineert de stabiliteit en sfeer van glas met
de schoonheid van lak. Lacobel wordt o.a. toegepast als bekleding van
muren in keukens en badkamers, als vervanger van faience (zo weinig
mogelijk naden, geen moeilijk te onderhouden voegen…).

UV – verlijming van tafels en meubeltjes
Maar ook afgeleide producten zijn mogelijk. Denken we daarbij aan
smaakvolle spiegels, (bijzet)tafels, wanden of andere interieuraccenten.
Winkelinrichters zijn evenzeer aan het goede adres. Een minutieus afge-
werkte glazen legplank of verlijmde uitstalkastje zorgt voor een leuke en
functionele twist.”

Verschillende technieken op een rijtje
De verschillende glastechnieken zijn vaak niet bij het doorsnee publiek
gekend. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

Slijpen: de randen afwerken zodat het glas niet meer snijdt.
Facetslijpen: een deel van het glasoppervlak (1.5 – 3.5 cm) wordt weg-
geslepen, op glas of op spiegels. Deze boord geeft een decoratief effect.
Verstekslijpen: schuin geslepen aan de rand van het glas, ideaal voor
tafelbladen.
Glasboringen voor de bevestiging van scharnieren, handvaten, uitsparin-
gen voor stopcontacten, kranen…
Zandstralen: tekeningen zandstralen op glas of spiegels met een ruime
keuze in sjablonen, ook specifieke ideeën kunnen gerealiseerd worden.
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Hoogrendementsbeglazing
Vensters hebben een grote invloed op warmteverlies in de woning,
vanwege de hoge warmtedoorgangscoëfficiënt. Voor een optimaal
rendement kan enkele en dubbele beglazing vervangen worden
door superisolerende beglazing of hoogrendementsbeglazing. De
meerkost wint u al snel terug door de besparingen op uw stookkos-
ten. Ilse legt uit: “Wie deze aanpassingen doorvoert, geniet van
diverse premies: een belastingvoordeel van 40% op de investering

plus een premie van de elektriciteitsmaatschappij van € 10 per
m2. Wij zorgen voor alle nodige attesten en formulieren.”

Ervaren team
De klant krijgt bij Glashandel Lievens J. BVBA vrijblijvende en cor-
recte informatie over alle bestaande glastypes en toepassingsmo-
gelijkheden. Hij kan er rekenen op de beste service van gediplo-
meerde en ervaren medewerkers, loyaal aan het bedrijf. Zo is
meestergast Koen al bijna twintig jaar in dienst, Jochen gaat mee
bij de plaatsingen en Ilse verzorgt de algemene administratie.
Deze sterke teamgeest resulteert in de beste realisaties


