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PRODUCTINFORMATIE

Wat is glas-en-lood?
Glas-in-lood bestaat uit verschillende kleine stukjes glas die met 

behulp van een loden profiel bij elkaar gehouden worden.  

Het maken van ramen op deze manier stamt nog uit de Middel-

eeuwen. In deze tijd was het namelijk nog niet mogelijk om 

grote glazen platen te maken. Voor grote ramen was het daarom 

nodig om een raam te maken uit meerdere stukken glas.

Dit maakte het echter wel mogelijk om afbeeldingen in het glas  

te creëren. Dit is goed te zien in bijvoorbeeld kerkramen. Het 

jongere glas-in-lood dat voornamelijk in jaren ’30 huizen werd 

gebruikt, wordt gekenmerkt door een andere stijl. Dit glas wordt 

over het algemeen vooral gesierd door rustigere, abstractere 

vormen. Ook het kleurgebruik is bij dit glas minder heftig.

Unieke sfeer
Glas-in-lood is een prachtige manier om uw huis wat extra 

uitstraling te geven. En daarvoor hoeft u geen eeuwenoud huis 

te bezitten. Ook in moderne panden plaatsen wij steeds vaker 

glas-in-loodramen. Glas-in-lood geeft uw huis sfeer. Omdat u  

de keuze hebt uit verschillende kleuren en structuren, krijgt u 

een lichtinval die bij de ruimte past. Een extra voordeel?  

U hebt dankzij glas-in-lood minder inkijk.

Duinkerke Glasservice heeft een eigen glas-in-lood-atelier. 
Hier worden de mooiste glas-in-loodramen gerepareerd en  
gecreëerd. Maar wij repareren en isoleren glas-in-loodramen 
ook op locatie. Er zijn op dit gebied veel mogelijkheden,  
dankzij de vele glassoorten en -technieken.
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GLAS-IN-LOOD ONTWERPEN 

Ons glas-in-lood-atelier ligt in het midden van het land. Hier hebben wij enorm veel 

voorbeelden liggen. De uitgebreide wand vol glassamples maakt kiezen heel 

eenvoudig. Het maken van een glas-in-lood raam of deuren begint met het maken 

van een ontwerp. Dit kan ook het namaken van een bestaand ontwerp zijn als u 

ergens een mooi voorbeeld van een glas-in-lood raam hebt gezien. Als u geen idee 

heeft, kunnen wij uiteraard het ontwerp voor u verzorgen. Het is eventueel ook 

mogelijk om meerdere ontwerpen te combineren tot een prachtig eindproduct.

Onder het genot van een kop koffie of thee bespreken wij dit ontwerp gezamenlijk. 

Wij informeren u dan over de mogelijkheden en eventuele formaat-aanpassingen. 

Zodra dit helder is werken wij het ontwerp technisch uit. Dit technische ontwerp 

sturen wij u per e-mail toe en zodra het naar wens is maken wij een prijsvoorstel.
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Reparatie van glas 
Is uw glas-in-lood beschadigd? In veel gevallen is het niet nodig om het glas-in-

lood paneel compleet te vervangen, maar kunnen het prima repareren op locatie. 

Bijvoorbeeld als er een aantal ruitjes kapot zijn. Wij hoeven dan niet het hele 

glas-in-lood raam te demonteren. In ons eigen glas-in-lood-atelier beschikken  

wij over een grote hoeveelheid glassamples waarmee wij eenvoudig de juiste 

kleur bij het bestaande glas-in-lood kunnen uitzoeken.

Glas-in-lood is vaak heel oud. Kapotte ruitjes vervangen is dan nog steeds geen 

probleem, alleen kan het voorkomen dat het oude glas na al die jaren niet meer 

leverbaar is. De specialisten van Duinkerke zullen er altijd alles aan doen om het  

te vervangen ruitje zo dicht mogelijk te laten aansluiten bij het bestaande glas. 

Kleine afwijkingen in kleur en structuur zijn hierbij helaas niet te voorkomen.  

Maar wees eerlijk: alles beter dan een kapot ruitje en wij doen altijd alles in  

goed gezamenlijk overleg!

REPAREREN



Loodreparatie
Als het lood in zeer slechte staat is of u wilt uw bestaande glas-in-lood  

ingebouwd hebben in dubbel glas (isolatieglas) dan is repareren op locatie 

uiteraard niet mogelijk. Wij spreken dan van renovatie van glas-in-lood. 

Overigens is Duinkerke daar ook specialist in en helpen wij u graag. 

Het kan namelijk zijn dat het glas-in-lood raam in een erg slechte conditie 

verkeert. Het lood kan gescheurd zijn, het lood kan erg slap geworden zijn of er 

ontbreken zelfs stukken lood. Dan is restauratie of renovatie vaak een betere 

oplossing. Hierover informeren wij uiteraard vooraf. Alles wat wij op locatie 

kunnen oplossen zullen wij uiteraard ook op locatie doen. Mocht dit niet 

haalbaar zijn, dan kunnen het glas-in-lood demonteren en verplaatsen  

naar ons atelier. Desgewenst kunnen wij tijdelijk noodglas terugplaatsen,  

zodat het kozijn in ieder geval gedurende de restauratie gevuld blijft.
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Is uw glas-in-lood raam of deur beschadigd of toe aan vervanging? Wij renoveren 

uw bestaande glas-in-lood raam of deur volledig. Dit geldt ook voor kapotte 

stukjes glas. In ons glas-in-lood glasatelier beschikken wij over enorm veel 

glassamples waarmee wij uw kapotte ruitjes eenvoudig kunnen repareren en 

renoveren. Niet alleen kunnen wij uw glas-in-lood compleet nieuw in het lood 

zetten, ook plaatsen wij uw glas-in-lood raam weer terug in de kozijnen. 

RENOVEREN
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Hoe werkt renovatie van glas-in-lood?
De eerste stap is het demonteren van het glas-in-lood paneel. Hierna maken wij 

het glas helemaal schoon en vervangen wij de kapotte ruitjes. Heeft uw bestaande 

glas-in-lood paneel ruitjes in een kleur die u niet bevalt? Dan kunnen wij die 

vervangen voor een nieuwe kleur, zodat het glas-in-lood weer volledig aansluit  

op uw wensen.

In het geval van renovatie is er sprake van slechte staat van het lood en/of glas, 

bijvoorbeeld glasbreuken, inbraak, ouderdom etc. Het bestaande raam demonteren 

wij dan volledig en reconstrueren het opnieuw met nieuw lood. De loodverbindin-

gen worden opnieuw gesoldeerd en in het geval van enkel glas-in-lood wassen wij 

alle naden in met kit. Dit inwassen is niet noodzakelijk op het moment dat wij het 

glas-in-lood insluiten in dubbel glas.

Uiteindelijk patineren wij het lood, zodat het de mooie, matte, authentieke  

uitstraling krijgt en maken wij het paneel volledig schoon. Als het isolatieglas wordt, 

dan worden de ruiten ingebouwd en vervolgens is uw glas-in-lood raam klaar om 

teruggeplaatst te worden. 

Omdat wij glas-in-lood renoveren in ons eigen glasatelier kunnen wij tijdelijk enkel 

glas in uw kozijn plaatsen als noodbeglazing. Zo sluit u uw kozijn weer mooi af.

Glas-in-lood is vaak heel oud. Daarom kan het voorkomen dat bij renovatie van 

glas-in-lood sommige ruitjes breken. Dit zijn vaak oude breuklijntjes die sneuvelen 

zodra je het glas-in-lood raam gaat bewerken. In dat geval zullen de kapotte ruitjes 

tegen het reguliere tarief worden hersteld. Sommige glassoorten zijn als gevolg van 

de ouderdom niet meer leverbaar. Gelukkig beschikt ons glasatelier over enorm veel 

glassoorten. Het spreekt voor zich dat kleine kleur- of structuurverschillen hierbij 

niet zijn te voorkomen. U kunt vertrouwen op onze expertise en wij zien het als een 

uitdaging om de te herstellen met respect voor het verleden!
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Als wij glas-in-lood isoleren kan het natuurlijke verouderingsproces niet plaats-

vinden. Dit betekent dat de lood-delen na verloop van tijd niet de matte, authen-

tieke uitstraling zullen krijgen. Daarom patineren wij het lood, zodat het direct de 

donkere, matte en authentieke uitstraling krijgt. Daarna sluiten wij het pas op in 

het isolatieglas. Mocht er een reden zijn om het glas-in-lood niet te patineren,  

dan kunt u dat uiteraard altijd even aangeven. In alle andere gevallen zullen  

wij het lood dus patineren.

PATINEREN
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U kunt glas-in-lood isoleren ter bescherming tegen weer en wind. Daarnaast  

zorgt isoleren ervoor dat het uw woning verduurzaamt. Bij het isoleren van een 

glas-in-lood raam plaatsen wij het oorspronkelijke paneel tussen isolatieglas. 

Eigenlijk sluiten wij het glas-in-lood paneel op in dubbel glas. Het is zelfs mogelijk 

om glas-in-lood te plaatsen in driedubbel isolatieglas (triple-glas). Deze vorm van 

isolatieglas is toepasbaar in nieuwbouwwoningen met kozijnen die uitgevoerd  

zijn voor driedubbele beglazing.

Glas-in-lood isoleren kan zowel met bestaand als met nieuw 

glas-in-lood. Bij bestaand glas-in-lood moet het oorspronkelijke 

formaat een klein beetje aangepast worden. Dit in verband met 

de afdichting van isolatieglas. In dat geval demonteren wij het 

glas-in-lood paneel volledig en korten wij elk ruitje een klein 

beetje in zodat er rondom een ruimte van 20 mm ontstaat.  

Op deze manier kunnen wij het verkleinde paneel insluiten  

in het isolatieglas.

Ons eigen montageteam kan in veel gevallen bestaande houten 

kozijnen dusdanig prepareren dat de dikkere isolatieruit 

(glas-in-lood ingebouwd in isolatieglas is dikker dan de  

oorspronkelijke ruit) alsnog past in het kozijn. Als de dikte  

van het kozijn dit niet toelaat beschikken wij over de kennis  

en middelen om het complete kozijn te vervangen.

U kunt glas-in-lood in laten bouwen in extra helder glas. 

Hierdoor blijft het  gekleurde glas de oorspronkelijk  

kleur echtheid behouden en zal het minder spiegelen. 

Wij praten u graag even bij over alle mogelijkheden.

ISOLEREN EN VERDUURZAMEN



Oude kerken, maar ook nieuwe kerken hebben vaak glas-in-lood als wezenlijk 

onderdeel van de architectonische stijl. Bij oude kerken is vaak sprake van renovatie 

van bestaand glas-in-lood. Duinkerke is specialist op het gebied van renovatie en 

isolatie van glas-in-lood bij kerken. Daarbij ontzorgen wij van A tot Z.  

Ongeacht de grootte van het glas-in-lood raam.

Stappenplan glas-in-lood bij kerken
De eerste stap is het demonteren van het glas-in-lood paneel uit het kerkgebouw. 

Daarna reinigen wij het glas-in-lood en vervangen wij eventueel kapotte raampjes. 

In het geval van renovatie is er sprake van 

slechte staat van het lood en/of glas, 

bijvoorbeeld glas breuken, inbraak, 

ouderdom etc. Het te renoveren 

glas-in-lood demonteren wij volledig  

en reconstrueren opnieuw met nieuwe 

lood stroken. De lood verbindingen 

worden opnieuw gesoldeerd en in het 

geval van enkel glas-in-lood wassen wij 

alle naden in met kit. Dit inwassen is niet 

nood zakelijk op het moment dat wij het 

glas-in-lood insluiten in dubbel glas, 

omdat dan het dubbele glas zorgt voor  

de luchtdichte afwerking.

Voor de oplevering zullen wij alle 

lood-delen patineren. Hierdoor krijgt het 

lood de natuurlijk authentieke uitstraling. 

Het glas-in-lood raam is daarna klaar  

om teruggeplaatst te worden in het 

kerkraam.

GLAS-IN-LOOD BIJ KERKEN
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Omdat wij glas-in-lood renoveren in ons eigen glas- atelier kunnen wij tijdelijk 

enkel glas in het kozijn plaatsen als noodbeglazing. Zeker in het geval van kerken 

is het belangrijk dat u tijdens de restauratie het raam weer volledig afsluit.

Glas-in-lood is vaak heel oud. Daarom kan het voorkomen dat bij renovatie van 

glas-in-lood sommige ruitjes breken. Dit zijn vaak oude breuklijntjes die sneuvelen 

zodra je het glas-in-lood raam gaat bewerken. In dat geval zullen de kapotte 

moeten worden hersteld. Sommige glassoorten zijn als gevolg van de ouderdom 

niet meer leverbaar. Gelukkig beschikt ons glasatelier over enorm veel glassoorten en 

kunnen wij heel zorgvuldig een alternatief kiezen dat het het dichtst bij in de buurt 

komt. Het spreekt voor zich dat kleine kleur- of structuurverschillen hierbij niet zijn te 

voorkomen. U kunt vertrouwen op onze expertise en wij zien het als een uitdaging om 

de te herstellen met respect voor het verleden. Daarnaast werken wij graag in goed 

gezamenlijk overleg en stemmen wij een en ander gaandeweg met u af.
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Met glas-in-lood creëert u direct sfeer in uw nieuwbouwwoning.  

Nieuwbouw kent veel voordelen. Zo heeft u geen last van eventuele gebreken  

en is de woning goed geïsoleerd (bijvoorbeeld met isolatie glas).  

En toch kan er soms iets ontbreken: sfeer.

Met glas-in-lood voegt u eenvoudig sfeervolle elementen toe aan uw nieuwbouw-

woning. En dit hoeft dus niet ten koste te gaan van de isolatie, want glas-in-lood 

voeren wij met hetzelfde gemak uit in dubbel glas. Zo bent u verzekerd van een  

hoge isolatiewaarde. U Combineert namelijk glas-in-lood met isolatieglas!

GLAS-IN-LOOD NIEUWBOUW 



Aandachtspunten ten bate van 
glas-in-lood ramen
  In glas in lood ruiten kunnen pitten, zakkers, (trek)strepen, krasjes,  

belletjes en etsvlekjes voorkomen in horizontale en verticale richting.

  In partijen en/of nalevering kunnen eveneens structuur verschillen voorkomen.

  Doordat glas-in-lood handmatig wordt gepoetst kan er soms kleine 

vervuiling achterblijven. Dit is inherent aan het product en daarom geen 

reden tot reclamatie.

Er wordt geen garantie gegeven op isolatieglas waar glas in lood in de spouw is 

ingebouwd.

 

Reiniging
  Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het glas, watervrij is van zand.  

Dit om krasvorming zo veel mogelijk te voorkomen.

GARANTIEVOORWAARDEN
GLAS-IN-LOOD RAMEN
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WAT NU TE DOEN MET UW VRAGEN 
OVER GLAS-IN-LOOD

Neem contact met ons op
Voor elke handeling hebben wij glasspecialisten in eigen huis.  

Van opname op locatie, ontwerpen, glas-in-lood maken en het 

inbouwen in isolatieglas en monteren op locatie. Het is dan ook 

belangrijk dat u even contact met ons opneemt. Elk geval vraagt  

om een eigen aanpak. Als specialist staat wij u graag te woord  

om uw persoonlijke situatie te bespreken. Daarna is het voor ons  

heel eenvoudig om een prijs op maat te maken. Bel gerust, wij  

komen graag op locatie inmeten. U kunt er ook voor kiezen om  

ons glas-in-lood atelier te bezoeken. wij bespreken dan ter plekke  

de mogelijkheden en u kunt inspiratie opdoen.

DUINKERKEGLASSERVICE.NL

Duinkerke  
Glasservice
Pluimenweg 5 

3925 BK Scherpenzeel

info@duinkerkeglasservice.nl

033 - 277 4629 


