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SAMENVATTING

Iedere eettafel verdient, naast leuke mensen en heerlijk eten, een mooie aankleding. Het
Nederlandse merk Luxoria doet dat met luxueus kristallen glaswerk dat ambachtelijk
geproduceerd is in het Reuzengebergte , het gebergte op de grens van Polen en Tsjechië.
Hier wordt al eeuwenlang volgens de traditionele productiemethode kristallen voorwerpen
gemaakt. De Luxoria collectie bestaat uit glazen en schalen met de meest sierlijke
bewerkingen en diepe kleuren. Dus wie even geen interessant gespreksonderwerp heeft
tijdens een diner, kan in ieder geval vertellen hoe het kristal op tafel gemaakt is:

Het verhaal
Het proces beging met de juiste mengsel van diverse ingrediënten. Hoofdbestandsdelen zijn
loodsilicaat en kwartszand. Overige toevoegingen (en dat is nu juist het geheim van de smid ;-
)) bepalen de kleur en de transparantie van het kristal.

Het is de loodgehalte die bepalend is voor de brekingsindex en de zachtheid van het
kristal;respectievelijk dus voor de schittering van het glas en de mogelijkheid om het kristal
verfijnd te bewerken.

Nadat het mengsel in de temperatuur van 1400 C is gesmolten, wordt het door de glasblazers
met behulp van speciale gereedschap uit de glasoven steeds opgelepeld. Tijdens de
bewerking wordt de temperatuur verlaagd tot ca 800 C . Dan is het object in de uiteindelijke
vorm gemaakt.

Nadat deze bewerking klaar is, wordt het glas onder geconditioneerde omstandigheden
gekoeld. Dit proces voorkomt dat het glas kapot springt wegens te snelle verlaging van
temperatuur en duurt een etmaal lang.

Afgekoelde product wordt ontdaan van het overtollige glas enwordt afgebramd; dwz de randen
worden onscherp gemakt en afgeslepen.De bewerkte glazen worden in de speciale
drukcabines (steriele atmosfeer) gekleurd.

Op een zo voorbereid product worden nu de lijnen opgetekend die het sjabloon van de snit
aangeven. Met behulp van diamanten schijven van diverse grootten en diktes wordt het kristal
geslepen en geëgaliseerd.



Aan het einde van dit productieproces worden de producten niet alleen chemisch maar ook
mechanisch gepolijst. Het glas wordt dan nog gepoetstmet de kamelenwol; hierdoor wordt de
schittering van het kristal optimaal.

Ieder object ondergaat een nauwkeurige kwaliteitscontrole alvorens het ingepakt en wel de
fabriek verlaat.

De consumentenprijzen:
wijn- en waterglazen vanaf € 22,50 tot € 55,00
karaffen vanaf € 89,50 tot € 275,00
schalen van €75,00 tot € 350,00

Luxoria
http://www.luxoria.nl/index2.html
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OVER TRADE MART

Eén vertrouwde plek voor inkoop, trendbeleving en oriëntatie. Een plek waar je graag komt. Vernieuwend
en onderscheidend. Waar je vooruitgang en successen boekt. Waar je ontdekkingen doet en tot nieuwe
inzichten komt. Elke keer weer. In 2015 is Trade Mart de retail hotspot.

De detaillisten uit de volgende branches komen bij Trade Mart en op Trademart.nl om hun assortiment aantrekkelijk
te houden en om op de hoogte te blijven van de trends en ontwikkelingen in de markt:

Woonaccessoires
Huishoudelijke artikelen
Design artikelen
Modeaccessoires
Cadeauartikelen
Speelgoed
Sieraden en horloges
Bijouterie

Trade Martpressroom

Trade Mart

E-mail: info@jaarbeurs.nl

Bezoekerstelefoon: 030-295 59 11. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
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