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Ben je op zoek naar interieurglas op maat? Dan ben je bij 

WOVA aan het juiste adres. Met meer dan 12 jaar ervaring 

in het plaatsen van glas kunnen wij jou echt vakmanschap 

garanderen. Wij hebben een passie voor maatwerk!

Vanwaar de naam‚ ”WOVA”? Heel simpel; van WOuter 

en VAlérie! Wouter neemt de belangrijke taak van advies 

geven, opmeten en plaatsen van het glas op zich en Valérie 

ontvangt met veel liefde en plezier de klanten en regelt de 

administratieve kant van A tot Z. Ook de broer van Wouter, 

Koen, versterkt ons team al een hele tijd door samen met 

Wouter de praktische kant op zich te nemen.

Welkom bij WOVA



Een persoonlijke aanpak te starten in onze eigen leefruimte, 

staat bij ons centraal. WOVA is gevestigd in Voortkapel 

(Westerlo). Na een stevige verbouwing van enkele jaren 

zijn wij bezig met de afwerking van onze woning. In onze 

leefruimte waar wij je graag ontvangen, proberen wij zoveel 

mogelijk met glas te werken zodat deze ook dienst doet als 

toonzaal. Wij ontvangen je hier met veel plezier en hopen dat 

ons interieur(glas) jou kan inspireren!

Wij denken graag met jou mee, dus aarzel zeker niet contact 

met ons op te nemen!



Interieurglas op maat zoals…

• Glazen deuren 

• Steellook glazen deuren 

• Glazen schuifdeuren

• Glazen wanden 

• Douchewanden en douchedeuren 

• Spatwanden in gelakt glas

• Venstertabletten in gelakt glas 

• Glazen balustrades

• Spiegels

• Beloopbaar glas  

• Bureauschermen

• En nog veel meer…

Ons aanbod

Met een glazen deur van WOVA haal je een echte 

eyecatcher in huis. Wij zijn gespecialiseerd in het 

plaatsen van glazen deuren op maat. Een glazen deur is 

zowel functioneel als esthetisch een meerwaarde voor 

jouw interieur. Zo kan je met een heldere glazen deur 

een ruimte fysiek afsluiten zonder deze visueel kleiner te 

maken. Met een gezuurde glazen deur kan je dan weer 

inkijk vermijden en toch veel lichtinval behouden.

Ben je er nog niet uit welk type glas in jouw interieur 

past? Onderstaand geven we je graag een overzicht van 

enkele glassoorten en de bijhorende kenmerken. 

Helder of extra klaar glas. Ideaal om een ruimte fysiek af 

te sluiten zonder deze visueel kleiner te maken.

Een heldere deur kan je perfect combineren met inox 

of zwart beslag. Helder glas voorzien wij standaard op 

onze offerte. Daarnaast vermelden wij een meerprijs van 

extra klaar glas, dit is glas dat geen groene schijn heeft 

in tegenstelling tot gewoon helder glas.

1. Glazen deuren
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Op helder of extra klaar glas kan je 

werken met een zandstraling. Dus 

wil je een fantasietje op jouw deur? 

Vraag naar onze zandstraalcatalogus!

Tip

Bovenstaand kan je het verschil bekijken tussen helder glas en extra 

klaar glas, zoals je kan zien heeft het extra klaar glas geen groene 

schijn zoals het helder glas. 
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Gezuurd gehard glas (helder of extra klaar) 

of crepi glas. Perfecte oplossing om inkijk te 

vermijden en veel lichtinval te behouden.

Met een gezuurde glazen deur vermijd je inkijk 

en behoud je toch nog veel lichtinval. Een 

perfecte oplossing voor een ruimte waar je 

geen inkijk wenst maar welke je toch zo licht 

mogelijk wenst te houden, zoals bijvoorbeeld 

in een toilet of een berging. 

Indien de ruimte waarin de deur geplaatst 

zal worden wit geschilderd is, kies dan 

zeker voor extra klaar gezuurd. De groene 

schijn van gewoon helder glas is extra 

aanwezig doordat het glas gezuurd is.

Extra tip: Wil je net dat tikkeltje extra? Kies 

dan voor een extra klaar 2-zijdig gezuurde 

glazen deur of voor crepi glas. Crepi glas 

is bijzonder onderhoudsvriendelijk glas 

omdat je hier quasi geen vingerafdrukken 

op ziet, mooi meegenomen toch? 

Tip

Grijs gezuurd gehard glas. Zorgt 

voor een afgesloten gevoel met 

een moderne look.

Met een grijs gezuurde glazen 

deur haal je zonder twijfel een 

echte eyecatcher in huis. Dit type 

glas brengt de eigenschappen 

van gezuurd én grijs glas samen 

in één deur. Ook deze deur gaat 

in elk interieur anders zijn, maar 

vermijd overal inkijk. 



Grijs (of dark grey of brons) gehard glas.

Geeft een moderne look aan je interieur zonder 

inkijk te beperken.

Wil jij iets anders dan een standaard heldere 

glazen deur? Maar wil je toch nog de ruimte 

laten doorlopen? Dan is een grijze glazen deur 

de perfecte oplossing.

Het grijs glas heeft het leuke effect in elk 

interieur anders te zijn. Is er licht in de ruimte 

achter de grijze glazen deur? Dan gaat het glas 

lichtgrijs en perfect doorzichtig zijn. Wanneer 

er net weinig of geen licht aanwezig is, gaat 

deze door het spiegelend effect van glas 

donkerder en weinig doorzichtig zijn. 

Kies voor dark grey gehard glas voor een 

donkerder effect.

Extra tip: Heb je al eens gedacht aan 

brons gehard glas? Dit kan perfect 

gecombineerd worden met beslag en 

greep gelakt in brons. 

Tip



Ook de kleur kan je volledig afstemmen op 

jouw interieur. De profielen, greep en het 

zelfsluitend hoekbeslag kan in elke RAL-kleur 

gelakt worden. 

Wist je dat onze steellook glazen deuren 

standaard pivoterend (gaan naar twee kanten 

open) en zelfsluitend (gaan zachtjes dicht) 

zijn?

Steellook deuren zijn hip en trendy! Het grote 

voordeel van een steellook deur is dat deze 

gebruiksvriendelijker en goedkoper is in 

vergelijking met een echte stalen deur. 

Bij WOVA maken we deze volledig op maat en 

naar wens van de klant. Zo kan je kiezen voor 

een pivoterende deur, een deur met scharnieren 

aan de muur of een schuifdeur in steellook. Je 

kan bovendien de onderverdelingen op het 

glas volledig zelf bepalen.  

2. Steellook glazen deuren

Heb je vloerverwarming? Dit vormt geen probleem voor de plaatsing van een glazen deur. Onze 

(steellook) glazen deuren plaatsen wij standaard met een zelfsluitend hoekbeslag. Dit scharnier 

wordt op de tegel of parket geplaatst waarbij wij voor de bevestiging 4 centimeter diep - te tellen 

vanop de tegel of parket - moeten boren. Indien je dus een normale dikte van chape hebt, is dit 

geen enkel probleem.
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Wil je graag een glazen deur die als ze open staat niet hindert? Dan is een 

schuifdeur iets voor jou. Een glazen schuifdeur kan heel nuttig zijn wanneer 

je een ruimte niet altijd wilt afsluiten. Als je de deur openschuift zal deze niet 

hinderlijk in de ruimte staan zoals dit met een draaideur meestal het geval is. 

Natuurlijk kan je ook kiezen voor een schuifdeur omdat je dit gewoon knap 

vindt.

Onze schuifdeuren worden standaard voorzien van een softclose demping in 

twee richtingen. Zo gaat de schuifdeur zachtjes open en toe.

3. Schuifdeuren
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Al eens gedacht aan een schuifdeur in 

steellook?

Tip
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Glazen wanden en (binnen)ramen creëren een ruim en open gevoel 

waardoor deze een perfecte oplossing zijn voor een kantoorinrichting 

of om twee ruimtes in de woning af te scheiden voor bijvoorbeeld 

telewerk zonder dat de ruimte breekt. Daarnaast is een glazen wand 

ook een ideale oplossing als doorvalbeveiliging naast een trap of als 

windscherm voor op jouw terras of in jouw poolhouse. 

Wist je dat WOVA maatwerk levert waardoor elke centimeter 

optimaal benut kan worden.

4. Glazen wanden

Wij kunnen indien gewenst een glazen wand voorzien van een 

steellook afwerking.

Extra tip: Vraag naar onze schuifwanden voor in bijgebouwen.

Tip



Bij WOVA kan je terecht voor al het glas in jouw badkamer. Zo plaatsen wij douchedeuren en douchewanden op maat en kunnen wij 

de muren in jouw douche bekleden met gelakt glas in een kleur naar keuze. 

Een douchewand plaatsen wij in aluminium profielen waarbij je kan kiezen tussen standaard witte (RAL9003), zwarte (RAL9005) 

of aluminium profielen. Andere RAL-kleuren zijn mogelijk op aanvraag. Indien de wand niet plafondhoog is dienen wij de wand te 

verstevigen met een stabilisatiestang en hierbij kan je kiezen tussen een zwarte of chromé stang. Andere kleuren zijn steeds op 

aanvraag. Een douchedeur kunnen wij voorzien met chromékleur of zwarte douchedeurscharnieren en douchedeurknopje. Ook met 

een op maat gemaakte douchescherm of een vouwwand voor op bad helpen wij jou graag verder. 

5. Douchewanden en douchedeuren 

Kies voor Timeless glas als je minder snel 

kalkaanslag op jouw glas wilt.

Of kies voor een gezandstraalde lendestrook 

of Crepi glas voor dat extra beetje privacy. 

Vraag naar onze zandstraalcatalogus voor 

enkele leuke ideeën.

Tip
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Tip

Spatwanden of keukenwanden in gelakt glas zijn een must in élke 

keuken. Een spatwand maakt je keuken af en is daarenboven super 

onderhoudsvriendelijk. De glazen spatwanden zijn verkrijgbaar in de 

meeste RAL en NCS kleuren dus je kan deze volledig naar jouw smaak 

aanpassen.

Wij maken een glazen spatwand altijd in extra klaar glas omdat dit 

heel helder en zuiver is waardoor de kleuren echt blijven. Bovendien 

gebruiken wij altijd gehard glas omdat dit tegen de temperatuur van je 

hete kookpotten is bestand. Dit glas is bovendien heel sterk waardoor 

het tegen een stootje kan.

Een spatwand in extra klaar gezuurd gehard glas zorgt voor een matte 

en bijgevolg strakke en moderne uitstraling. Dit is wel iets minder 

onderhoudsvriendelijk, maar esthetisch gezien is deze optie top.

6. Spatwanden



Een venstertablet in extra klaar gezuurd gehard 

glas zorgt voor een matte en bijgevolg strakke 

en moderne uitstraling. Dit is wel iets minder 

onderhoudsvriendelijk, maar esthetisch gezien is 

deze optie top.

Tip

Wil je een moderne oplossing voor jouw 

venstertabletten? Kies dan voor venstertabletten 

in gelakt glas. Een leuk accent in jouw woning en 

bovendien heel gemakkelijk in onderhoud.

Wij voorzien een glazen venstertablet standaard 

in extra klaar glas omdat dit heel helder en zuiver 

is waardoor de kleuren echt blijven. Bovendien 

voorzien wij standaard gehard glas omdat dit heel 

sterk is waardoor het tegen een stootje kan.

WOVA kan venstertabletten voorzien in bijna elke 

RAL- en NCS-kleur. Het mag dus gerust eens iets 

anders zijn!

7. Venstertabletten in 
gelakt glas



Wil je jouw vide, overloop of terras veilig maken op een stijlvolle 

manier, kies dan voor een glazen balustrade. Glazen balustrades 

worden voorzien in gelaagd veiligheidsglas en zijn dus uiterst 

veilig. Ze kunnen zowel binnen naast een trap of vide, als buiten 

op bijvoorbeeld een terras gebruikt worden. 

Wij maken de balustrade volledig op maat van jouw woning! Zo 

heb je heel wat keuze in het glas; helder glas, extra klaar glas 

(groene schijn in het glas is minder), opaal glas, grijs glas, ... Ook 

de afwerking van de balustrade kan je afstemmen op de rest van 

de woning door de profielen waarin de balustrade zit geklemd te 

laten lakken in een RAL-kleur naar keuze.

8. Glazen balustrades
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Nog in de ruwbouwfase? Laat de 

glasklemmen inwerken in de chape waardoor 

het lijkt alsof de balustrade zweeft.

Tip
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Wist je dat je een spiegel perfect kunt afstemmen op de kleuraccenten in je woning of zaak? Brons, grijs of toch liever een 

standaard verzilverde spiegel?

Daarnaast kun je ook de afmetingen en de vorm van de spiegel volledig zelf kiezen. Vierkant, rechthoekig, afgeronde hoeken, 

volledig rond of met een facet? Onze spiegels zijn volledig maatwerk.

9. Spiegels 

Een spiegel in 

de woonkamer 

zorgt ervoor dat 

de ruimte groter 

wordt.

Tip
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Wil je lichtinval creëren in een kelder of een ruimte zonder 

ramen? Of wil je een moderne look geven aan jouw woning of 

kantoorruimte? Dan mag een glazen vloer zeker niet ontbreken!

10. Beloopbaar glas 
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Op zoek naar een transparante afscheiding tussen twee 

bureaus of tussen jou en je klanten? Wij zorgen voor een 

glazen scherm volledig op maat.

Twijfel je tussen gehard glas of plexiglas? Plexiglas is minder 

zwaar dan (gehard) glas waardoor je dit eenvoudiger kan 

verplaatsen. Gehard glas is dan weer duurzamer en is aan de 

zijkanten blinkend gepolijst in tegenstelling tot plexiglas dat 

aan de randen mat geschuurd is.

11. Bureauschermen



12. En nog zoveel meer...



In onze woning hebben wij bewust heel wat glas verwerkt (glazen deuren, 

steellook glazen deur, glazen balustrade, glazen wand, glazen spatwand, 

glazen tafelblad, spiegels, venstertabletten, ...). Laat je inspireren door 

wat er allemaal mogelijk is. 

Welkom thuis.
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WOVA bv 

Ter Voort 1 

2260 Westerlo  

BE0734.896.645

info@wova.be  

014/71.90.02

Contacteer ons

Alle rechten inzake copyright en lay-out zijn 

voorbehouden aan Valérie Wouters, Wouter 

De Koninck en Hendrickx Studio. 2022.


