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Handwerk LIVE op glasstec 2022: 

Het glaszettersambacht met alle zintuigen beleven 

 

Productnoviteiten, netwerken, activiteiten en competities 

 

Düsseldorf, 13 juli 2022 – na vier jaar kan de glasbranche eindelijk weer 

samenkomen op glasstec. Naast een vakprogramma dat bezoekers 

uitnodigt om zelf in actie te komen en producten uit te proberen, gaat het 

thematisch ook weer om het oriënteren en het ontwikkelingspotentieel 

voor de toekomst van de branche. De hoeveelheid exposanten en 

producten op glasstec, biedt het ambacht bovendien een omvangrijk 

overzicht op de nieuwste glasproducten, gereedschap en montage- en 

liftsystemen. Door de productendatabank van glasstec 2022 is een 

optimale voorbereiding op de beurs eenvoudig te realiseren: 

www.glasstec.de/1410. 

 

De traditionele ontmoetingsplek voor de Duitse glasverwerkende 

branche om te netwerken en ervaringen uit te uitwisselen, is het paviljoen 

van het Duitse gilde van glaszetters in hal 10. Hier zijn ook Duitse 

vakscholen vertegenwoordigd. Op het paviljoen vinden geïnteresseerde 

vakbezoekers spectaculaire glasproducten- en toepassingen. 

 

De voorpret op een weerzien met de spelers uit de glasbranche, is bij 

het gilde groot: “Als oprichter van de beurs Glas en conceptuele sponsor 

van glasstec, kunnen we amper wachten om het potentieel van het 

Duitse glaszettersambacht in de herfst van 2022 te kunnen 

demonstreren. Ook de WorldSkills Germany@glasstec zullen onderdeel 

van het programma zijn. We willen iedereen nu al uitnodigen om onze 

beursstand te bezoeken. We verheugen ons op persoonlijke 

ontmoetingen, de beursatmosfeer en de daarmee verbonden dialoog 

met vakgenoten,” aldus een enthousiaste Stefan Kieckhöfel, voorzitter 

van de directie van het gilde.  

 

Handwerk LIVE en WorldSkills Germany@glasstec 

De speciale tentoonstelling Handwerk LIVE toont ook dit jaar de 

belangrijkste noviteiten van het glasverwerkende ambacht in praktische  
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toepassingen. Het motto van dit jaar luidt: ‘wereldkampioenschap van 

beroepen’. 

 

Bij de WorldSkills Germany@glasstec nemen jonge glaszetters uit heel 

Duitsland het tegen elkaar op om hun vaardigheden op het gebied van 

glasbouwtechniek te meten. De winnaar verzekert zich tijdens deze 

kwalificatiewedstrijd van een startplek voor de ‘EuroSkills 2023’ die in 

Polen zal plaatsvinden. De opdracht zal tot het begin van de wedstrijd 

op glasstec geheim blijven. Wie de vijf deelnemers uit Duitsland zijn, 

staat al vast; drie andere startbewijzen worden voor 20 september aan 

internationale deelnemers vergeven. De volgende link leidt 

geïnteresseerden naar de introductie van de vijf Duitse deelnemers : 

https://www.glasstec.de/de/Programm/Handwerk/WorldSkills_Germany

_glasstec.  

De organisatie ligt in handen van het Duitse gilde voor glaszetters en de 

Duitse vereniging van jonge glaszetters en vensterbouwers. Partners en 

sponsoren zijn Bohle, Hegla en ift Rosenheim.  

 

Een andere wedstrijdformat is de tansportblokkenmontage, waarbij het 

snelste team met de eer zal strijken. Er kan ter plaatse voor deze 

wedstrijd worden aangemeld. ift Rosenheim laat met een live 

demonstratie gericht op de resistentie van veiligheidsglas zien, hoe glas 

in geval van brand een ruimte veilig kan afsluiten. Door de toepassing 

van spiegeldraadglas, worden tijdens een brandtest de brandende 

ruimte en de verschillende oppervlaktetemperaturen zichtbaar gemaakt.  

 

Het vakprogramma wordt gecompleteerd met de speciale tentoonstelling 

‘glass art’, waar kunstobjecten van glas worden getoond. Het spectrum 

van de exposerende kunstenaars, verbonden aan internationaal 

gerenommeerde galeries, reikt van vazen en sculpturen van glas tot aan 

glasschilderkunst.  

Tickets voor glasstec zijn verkrijgbaar op www.glasstec.de/1130. 

 

Pressekontakt glasstec 2022: 
Daniel Krauß 
Tel.: +49(0)211/4560-598 
E-Mail: KraussD@messe-duesseldorf.de 

https://www.glasstec.de/de/Programm/Handwerk/WorldSkills_Germany_glasstec
https://www.glasstec.de/de/Programm/Handwerk/WorldSkills_Germany_glasstec
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