
Detaljerne gør hele forskellen 
Originalt glas i forhold til standardautoglas
Der er mange gode grund til at vælge Pilkington Automotive-glas frem for produkter, der er fremstillet af leverandører 
af uoriginalt glas. Men hvis faktorer som overfladekontur og pasform, optiske egenskaber og solbeskyttelse ikke er nok, 
er der én ting, som bør afgøre dit valg: Kvalitet. 

Verdens førende bilproducenter kan se forskellen. Kan du? 
Alfa Romeo • Aston Martin • Audi • Bedford • BMW • Daewoo • DAF • Daihatsu • DaimlerChrysler • Ferrari • Fiat • Ford FSO • General Motors • Honda  
Innocenti • Isuzu • Iveco • Jaguar • John Deere • Kia • Lancia • Land Rover Man Mazda • Mercedes • Mitsubishi • Nissan • NUMMI • Opel • Pininfarina • Porsche  
PSA: Peugeot • Citroën • Renault • Rolls Royce • Saab • Seat • Subaru • Suzuki • Toyota • Volvo • Volkswagen

Kontrolteknologi med 100 millioner  
målinger i sekundet som målsætning

Floatglas fremstillet af  
råmaterialer af høj kvalitet

Certificeret originalt glas og stan- 
dardiseret skabelon til kontrol af  
originalt glas sikrer ensartethed.

Samarbejde med producenter af origi- 
nalt glas i bilens designfase for at  
kunne imødekomme kravene fra starten

Indgående forståelse for  
kravene til montering af  
ruden i bilen

Kvaliteten kontrolleres på  
kritiske steder

PVC-laget samles i  
kontrollerede miljøer for  
at forhindre forurening

Forrude med fremragende optiske  
egenskaber og klarhed

Fire forsknings- og udviklingsafdelinger  
på verdensplan udvikler førende teknologi

Computeranalyser til brug i forbindelse med  
glasbøjningssimulering, værktøjsdesign samt  
glassets kontur og klarhed

Keramisk maling, som er udviklet  
specielt til brug sammen med  
urethanlim og opfylder kravene til  
UV-lystransmission

Solbeskyttelse forbedrer  
effektiviteten og komforten

Korrekt overfladeform og  
-kontur sikrer en optimal  
funktion af viskerbladene
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Floatglas fremstillet af
råmaterialer af høj kvalitet

Certificeret originalt glas 
og standardiseret skabe-
lon til kontrol af originalt 
glas sikrer ensartethed.

Computeranalyser til brug i forbin-
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