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monumenten en objecten

Meer kleur
op de begraafplaats
Glasfragmenten is de naam van een jong bedrijf dat zich
gespecialiseerd
heeft
in
het
vervaardigen
van
glasmonumenten en glasobjecten, onder andere voor de
begraafplaats. Nu is dat niet nieuw, maar bijzonder is wel de
doelstelling van eigenaar Luuk den Dunnen: “Waarom zou ik
met glas niet meer kleur kunnen brengen op een
begraafplaats?”
Luuk den Dunnen is jarenlang drukker geweest in Leerdam en
is gewend om met kleuren te werken. Vijf jaar geleden is hij uit
het vak gestapt en hij richt zich nu vooral op glazen
grafmonumenten en glasobjecten. “Op de begraafplaats is het
kleurenpalet vaak monotoon, van lichtzwart tot donkerwit.
Maar met gekleurd glas van Glasfragmenten kun je kleur
aanbrengen. Passend bij de persoonlijkheid die de overledene
had. Opdrachtgevers kunnen hun eigen creativiteit inbrengen
en de medewerkers van Glasfragmenten maken er een
duurzaam monument van. Zeker als het gaat om
kindergrafmonumenten hebben mensen daar veel behoefte
aan.”
Waardig
In Boven-Leeuwen heeft Glasfragmenten een nieuw pand
betrokken waar de productieafdeling is gevestigd. Ook is er
een showroom waar klanten kunnen zien welke mogelijkheden
Glasfragmenten in huis heeft om een waardig grafmonument
te maken. Verder is er een mobiele showwagen voor het
bezoeken van diverse evenementen en eventueel voor bezoek
aan huis. Glasfragmenten verzorgt het hele traject vanaf het
ontwerp, inclusief de aanvraag voor gemeentelijke vergunning,
tot plaatsing van het grafmonument in Nederland en België.
“En dat hoeft echt geen drie maanden te duren! Wij willen ons
sterk maken door kortere levertijden.”

Bijzonder
In zijn atelier laat Den Dunnen de machines zien die gebruikt
worden voor het bewerken van glas. Tientallen gekleurde
glaspanelen en lades vol gekleurde glasfiguren liggen voor
gebruik klaar. Hij legt de verschillende bewerkingen uit, zoals
Glas-appliqué. Het is een techniek waarbij gekleurd glas
verlijmd wordt op een onderlaag van glas. Bij deze
glasdecoratie kunnen allerlei vormen en eventueel digitaal
geprinte modellen verwerkt worden. Bijvoorbeeld ouders die
op het graf van hun kind een lieveheersbeestje, beertje of
andere dierfiguren willen aanbrengen. Daardoor ontstaat een
duidelijk contrast in kleur. Ook bij het emailleren kunnen kleur
en figuraties op het monument worden aangebracht. Fusen is
eveneens mogelijk: een techniek waarbij gekleurd glas tot één
geheel smelt met de onderliggende glasplaat bij een
temperatuur van 900 graden. Gebogen glas geeft evenzo een
bijzondere dimensie aan een glazen grafmonument. In het
atelier kunnen de medewerkers van Glasfragmenten
glaspanelen buigen tot een dikte van ongeveer 25 mm voor
zowel staande als liggende grafmonumenten.
Met zandstralen brengen zij vervolgens teksten en motieven
aan die in de oven ingekleurd kunnen worden. Zo blijven die
een onbeperkt aantal decennia duidelijk leesbaar. Zelfs als het
regent blijven letters en ornamenten in alle kleuren op een
glazen monument altijd zichtbaar.
Creativiteit
Wie zoekt naar een bijzonder grafmonument kan dus
uitstekend terecht bij Glasfragmenten. Voor een goed advies
kan na een afspraak de showroom worden bezocht, waar alle
mogelijkheden ter tafel komen. Daarna kan de ontwerper aan
de slag met de creatieve voorstellen die mensen eventueel zelf
hebben. Ook wordt aangegeven of het idee uitgewerkt kan
worden. “In wezen is alles mogelijk, maar we hebben natuurlijk
wel met glas te maken, een bijzonder product.”
De ontwerpen kunnen aangevuld worden met rvs en
natuursteen. Dat kan tot unieke glasmonumenten leiden.
Glasfragmenten maakt in eigen beheer ook urnen en asbollen
uit glas. Leerdamse glasblazers blazen deze objecten. Van
elke urn of asbol kunnen meerdere exemplaren worden
geblazen. “Tot slot staan we open voor leveringen via
tussenhandel en worden onze producten via verschillende
media en internet aangeboden, ” aldus eigenaar Luuk den
Dunnen.
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