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Pilkington Spectrum er nu tilgængelig til ”on-the-go” brug via ny smartphone app 

Pilkington Spectrum, et af glasindustriens mest populære værktøjer, er nu tilgængelig til brug ”on-
the-go” når en ny smartphone app lanceres. 

 

App´en kan downloades til iPhone, iPad og Android-enheder og giver brugerne mulighed for at finde 
de Pilkington-produkter der passer bedst til deres kravspecifikation. 

 
Værktøjet var tidligere kun tilgængeligt via Pilkingtons hjemmeside men er nu optimeret til brug på 

mobile enheder for at gøre processen med at specificere glas hurtigere og lettere. 

Brugere af app’en kan ved at angive ønskede præstationsværdier, f.eks. U-værdi, g-værdi, lys-

transmission og støjreduktion/lydisolering for at hjælpe med at finde de produkter, der opfylder deres 

behov. 

App'en kan bruges til at specificere glas til en række konfigurationer, herunder et-lags glas, 

termoruder (to-lags, tre-lags og fire-lags glas), forsatsruder og koblede konfigurationer. Kunder og 

projekterende kan opbygge deres eget bibliotek med foretrukne konfigurationer, for CE- mærkning, få 

adgang til DOP (Declaration of Performance). For nemheds skyld kan resultater sendes direkte via 

email. 

Databasen indeholder et omfattende udvalg af Pilkington-produkter, der rapporteres pr. funktions-

område som solafskærmende, termisk isolering og selvrengørende glas. 

Anett Karlsson, leder af Teknisk Rådgivning i Skandinavien vid Pilkington Floatglas AB sagde: "Vi har 

fået meget god feedback for Pilkington Spectrum i de seneste måneder, men vi vil gerne sikre, at 

værktøjet er tilgængeligt for alle, uanset hvor de er. Vi er glade for at den nye Spectrum app nu 

tilbyder kunderne en avanceret, online teknisk service, der kan nås via en mobil enhed. " 

"App'en gør det hurtigere og lettere for brugerne at finde og vælge de produkter de har brug for 

uanset tidligere glasproduktkendskab.” 

 

Den nye Spectrum app til iPhone og iPads kan downloades i Apple iTunes Store her: 

https://goo.gl/px2hVi.  
 

Det kan også hentes fra Google Play Butik til Android-enheder her: 

https://goo.gl/Dc777i. 
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Note til redaktionen: 

NSG Group er en af verdens førende producenter af glas- og glassystemer i tre hovedområder: 
Automotive, Architectural Glass and Technical Glass. Automotive hjælper markedet med originalt 

udstyr til biler, eftermarkedet udskiftning og markeder for specialiserede transportglas. Arkitektglas 
leverer glas til arkitektoniske anvendelser, solenergi og digital skiltning og displays. De tekniske 

glasprodukter omfatter meget tyndt glas til skærme, linser og lysstyringer til printere og glasfiber, der 
bruges i batteriseparatorer og tandremme i bilmotorer. Vi har store markedsandele på de fleste 

bygge- og bilproduktmarkeder i verden med en bred geografisk rækkevidde. Dette gør det muligt for 

os at imødekomme kunder, især med hensyn til auto-relaterede OE (Original Equipment) markeder, 
hvis operationer bliver mere og mere globale. Geografisk er 37 procent af koncernens salg i Europa, 

26 procent i Japan og 20 procent i Nordamerika, mens de resterende 15 procent genereres i resten af 
verden. 
 


