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Glasjubilar klæder Londons nye pragtbyggeri 

Arkitekternes og designernes foretrukne Pilkington Optiwhite™ fejrer 25 års succes. Nu skal 

glasset beklæde facaden på ”The Shard of London”, som bliver Vesteuropas højeste bygning.  

Pilkington Optiwhite™ er et ekstra klart floatglas med lavt jernindhold. Glasset er næsten 

farveløst, har høj lystransmission, exeptionel gennemsigtighed og renhed i farven.  

Glasset er blevet brugt i tusindvis af signalbyggerier i hele verden bl.a. skyskrabere, lufthavne og 

museer. Nu står Londons nye vartegn for tur.  

-Vi er meget stolte over at se fremskridt og den stadigt stigende popularitet af Pilkington 

Optiwhite™ og glæder os over at fejre 25 års jubilæum for et af markedets bedste glasprodukter, 

siger Marit Jørdre, Marketing Communications Manager for Pilkington Scandinavia. 

Londons nye vartegn  

'The Shard' kommer til at rage 310 meter op over jorden med dens 72 etager og er tegnet af den 

kendte italienske arkitekt Renzo Piano. Byggeriet bliver færdigt i 2012. Hans ambition har været at 

skabe et glastårn, hvor facaden reflekterer lyset og de skiftende vejrforhold på en måde, som gør, 

at selve bygningen giver indtryk af, at den ændrer sig i takt med vejret og årstiden.  

-Valget af Pilkington Optiwhite™ glas til 'The Shard' er en perfekt hyldest til glassets 25-års 

jubilæum. Pilkington Optiwhite™ er et populært valg for arkitekter og designere, og glasset er 

løbende blevet forbedret og udviklet. Det er en moden og selvsikker 25-årig, som vi nu fejrer", 

siger Jørdre.  

Unik fleksibilitet  

Pilkington Optiwhite™ er fleksibelt, har en enestående gennemsigtighed og kan hærdes, lamineres 

og kombineres med andre glastyper, som passer til alle formål både inde og ude. Glassene kan 

leveres i tykkelser fra 2 til 19 millimeter, hvilket er den største rækkevidde på markedet.  
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Vedhæftede billeder kan frit benyttes mod akkreditering.  

For yderligere oplysninger, kontakt Marit Jørdre, Marketing Communications Manager for 

Pilkington Skandinavien.  

Tlf.: +47 23 33 59 33  

Mob: +47 48 19 29 86  

E-mail: Marit.Joerdre @ no.nsg.com  

 

For yderligere oplysninger:  

http://www.the-shard.com  

http://www.the-shard.com/shard/gallery/visualisations  

http://www.pilkington.dk   


