Dekorglas

Ornamentglas
Pilkington forhandler en lang række ornamentglas. Ornamentglas
er valset glas med et mønster som er præget ind i den varme glasmasse ved produktion. Dette gør glasset mere eller mindre uigennemsigtigt afhængig af mønstret, samtidig med at det slipper en
stor mængde lys ind. Ornamentglas anvendes ofte i f.eks. entreer,
baderum, toiletter, omklædningsrum og i stigende grad som
dekoration i indvendige glaspartier.

Stort udvalg af ornamentglas
Med ornamentglas fra Pilkington er
der mulighed for at lave en lang række
kreative og smukke glasløsninger.
Ornamentglas fås i mange forskellige
mønstre og kan bearbejdes i form af
tilskæring og slibning. Nogle mønstre
fås også med farve. Endelig kan der
ved laminering eller hærdning tages
højde for personsikkerhed og sikring.
Se de mest populære ornamentglas som
Pilkington forhandler nedenfor samt en
oversigt over tekniske data.
Treclar trådglas

Kura

Ornamenttrådglas “E”

Atlantic 523

Sahara 520

Kathedralglas klein

Ornament 597

Oceanic 528

Fordele ved ornamentglas
leveret af Pilkington
• Mange flotte lagerførte mønstre
• Forhindre gennemsyn
• Høj lystransmittans (LT: ca. 80%)
• Mange muligheder for bearbejdning
og spændende løsninger
• Nogle kan hærdes og lamineres
for personsikkerhed og sikring
(afhængig af mønster)
Pilkington kan også levere en række
andre translucente glas (glas som slipper lys ind men forhindre gennemsyn)
f.eks. matslebet glas, sandblæst glas,
silketrykt glas og matlamineret glas.
For yderligere information se GLASFAKTA, www.pilkington.dk eller
kontakt Pilkington.

CE-mærkning sikrer at produktet
opfylder de nye harmoniserede
europiske standarder. CE-mærket
for hvert produkt, inklusive de
deklarerede værdier, findes på
www.pilkington.com/CE
Ornament 159

Crepi 504

Tysk råglas
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Pilkington ornamentglas
Tykkelse
mm

Udseende

Max mål
mm *

Personsikkerhed

Bearbejdning

3 - 6 mm

Mønstret overflade
på klart eller farvet
glas

Typisk
2450 x 1850

Nogle kan lamineres
Ja
Ca. 80
Nogle kan hærdes			

* Større ornamenter på forespørgsel
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LT %

Bemærkning

Mange mønstre
Lagervare

