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Passie voor glas

Glas Geschenken Gouda

Glas Geschenken Gouda is een bedrijf met passie voor glas, techniek en
kunst. Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van exclusieve
glasgeschenken voor allerlei gelegenheden en werken met zorg en aandacht,
zowel voor het product als voor u, onze klant. Uitsluitend eersteklas materialen
worden door ons gebruikt.
Unieke geschenken voor bijzondere gelegenheden. U vindt ze bij Glas
Geschenken Gouda. Exclusieve objecten, van superieure kwaliteit kristalglas.
Geheel vervaardigd naar uw wensen en budget.
Wij bieden u een uitgebreide collectie relatiegeschenken. Alle objecten worden
in ons eigen atelier vervaardigd of bewerkt. De mogelijkheden zijn eindeloos.

3d Laser Kristal
Hoe we deze exclusieve producten maken is bijna net zo interessant als het
product zelf. Het is een uniek proces waarbij computergestuurde laserstralen
in een blok optisch zuiver kristalglas worden geschoten om afbeeldingen te
creëeren zonder het oppervlak te beschadigen.
Wij kunnen elke door u gewenste afbeelding omzetten in een geschikt ontwerp.
Het toevoegen van namen en data maakt het nog persoonlijker.
Het kristalglas is leverbaar in tal van vormen en formaten. Onze producten
worden verpakt in een luxe geschenkverpakking die tevens bescherming biedt
tijdens het vervoer.

Bureauartikelen
Alledaagse gebruiksvoorwerpen krijgen een speciale waarde wanneer ze
zijn voorzien van een afbeelding of tekst die herinnert aan een bijzondere
gelegenheid.

Een

presse-papier,

tombstone,

briefopener,

bureauklok

visitekaart- of pennenhouder: Glas Geschenken Gouda maakt het persoonlijk
en exclusief.

Sculpturen
Bij Glas Geschenken Gouda bent u ook aan het juiste adres voor handgevormde
sculpturen van zuiver kristalglas. U heeft een keuze uit vele kleuren,
kleurcombinaties en vormen. Op subtiele wijze kunnen wij deze fraaie objecten
voor u personaliseren.

Full Color Print
Een foto van uw nieuwe pand, product, machine of bijzondere gelegenheid
krijgt een extra dimensie als full colorprint op glas. Foto en glas vormen één
transparant geheel en de kleuren komen prachtig tot leven.

Awards
Een award van kristalglas vormt een bijzondere prijs voor een geleverde
prestatie. U heeft een ruime keuze uit onze collectie.. Vraag onze catalogus aan
zodat u de vele mogelijkheden kunt bekijken. Een ontwerp geheel naar wens
behoort ook tot de mogelijkheden.
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Glasfusing
Glas Geschenken Gouda werkt samen met diverse glaskunstenaars.
Door middel van glasfusing (samensmelten van glas), worden unieke, moderne
en abstracte glasobjecten ontworpen en vervaardigd. Schalen en andere
sculpturen, uitgevoerd in strakke- ingetogen tot heldere, uitbundige kleuren.

Wij tonen u graag voorbeelden en geven
desgewenst uitgebreide toelichting.
Heeft u vragen of bent u benieuwd
naar referenties?
Aarzelt u niet om contact
met ons op te nemen.

Goudse Rijweg 81 • 2771 AN Boskoop
T +31 (0)182 761 293 | info@glasgeschenkengouda.nl
www.glasgeschenkengouda.nl
Showroombezoek op afspraak

