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NSG Group udstiller på Integrated Systems Europe showet i Amsterdam
NSG Group vil udstille et udvalg af højtydende glas på Digital Integrated Systems Europe showet i
Amsterdam, Holland, den 10.-12. februar 2015.
Digital skiltning og skærme er nogle af mediernes stærkeste kilder. Efterspørgslen efter digital
skiltning og skærme er støt stigende. NSG Group tilbyder det største udvalg af robuste, pyrolytiske,
varmeforstærkede, belagte glas, der er perfekte til alle slags digital skiltning og berøringsskærme.
NSG TEC™ glas er et perfekt valg til berøringsskærme hvor en TCO-belægning er nødvendig. Vores
udvalg af NSG TEC™ glas giver fremragende ydelse til en konkurrencedygtig pris. NSG TEC™ glas er
meget holdbart og robust.
Monolitisk Pilkington OptiView™ reducerer genskin, der afspejles fra fjernsyn, fladskærme,
computerskærme, flyvemaskine-bannere og lignende elektroniske skærme. Denne højtydende
belægning reducerer refleksioner til <1% fra den forreste overflade, samtidig med at der sikres høj
lysgennemgang.
NSG Group vil afsløre deres nye lavreflekterende glas Pilkington OptiView™ Protect på showet.
Pilkington OptiView™ Protect er et lamineret glas med pyrolytiske lavreflekterende belægninger, der
giver samme sikkerheds- og sikringsfordele som lamineret glas. Dette lavreflekterende glas giver
mange fordele for udendørs digital skiltning, herunder høj lystransmission, lav refleksion, en neutral
farve, UV-blokering samt store lagerstørrelser.
NSG Group vil også vise deres nye digitale display spejlprodukter, Pilkington MirroView™ og
Pilkington MirroView™ 50/50. Disse glas er belagt med en stærkt reflekterende spejlbelægning og er
velegnede til at skjule digitale skærme og videoskærme når de slås "fra". Når skærmen er slået "til",
kan man se skærmen gennem glasset. Dette er blot nogle få af de højtydende glas, der vises på NSG
Group stand, nr. 8-D352.
For mere information: http://www.pilkington.com/en/digital-signage

Bemærkning til redaktører:
NSG Group er en af verdens førende producenter af glas- og rudesystemer i tre vigtige
forretningsområder: Autobranchen, arkitektonisk og teknisk glas. Autobranchen leverer til markederne
for originalt udstyr, eftermarkedet udskiftning og specialiseret rude-transport. Arkitektonisk leveres
glas til arkitektoniske og energibesparende anvendelser. Tekniske glasprodukter inkluderer meget
tyndt glas til skærme, linser og lysledere til printere, samt glasfiber, der anvendes i batteriseparatorer
og motortimingremme. Vi har store markedsandele på de fleste bygge- og autobranche
produktmarkeder i verden, med en bred geografisk spændvidde, så vi kan imødekomme vores kunder
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der har flere og flere globale operationer, især i autobranchen. Geografisk er 41% af NSG Groups salg
i Europa, 29% i Japan, 13% i Nordamerika, medens de resterende 17% generelt kommer fra
Sydamerika, Kina, Sydøstasien og Rusland.
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