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NSG Group deltar på messen Integrated Systems Europe Show i Amsterdam 

NSG Group vil vise et bredt utvalg av høyteknologiglass på Digital Integrated Systems Europe Show 

Amsterdam, Nederland- 10-12 Februar 2015. 

 

Digital skilting på glass og skjermer er medienes sterkeste verktøy og etterspørselen etter digitale skilt 

og display er økende. NSG Group tilbyr et vidt spekter av robuste, pyrolytiske, holdbare og belagte 

glassprodukter som egner seg utmerket for digital skilting og berøringsskjermer. NSG TEC™ er 

produkter som er godt egnet for berøringsskjermer hvor TCO belegg er påkrevet. 

 

Vårt utvalg av NSG TEC™ produkter gir god ytelse til en konkurransedyktig pris. NSG TEC™ glass er 

svært slitesterk og robust. 

 

Monolithic Pilkington OptiView™ reduserer gjenskinn som reflekteres fra TV, flatskjermer, 

datamaskiner, skjermer, med mer. Dette høye ytelsesbelegg reduserer refleksjonen til <1% fra 

overflaten, samtidig som det gir høy lystransmisjon. 

 

NSG Group vil presentere sine nye anti-reflekterende glass Pilkington OptiView™ Protect på messen.  

Pilkington OptiView™ Protect er et laminert glass med pyrolytiske anti reflekterende belegg som gir 

den trygghet og sikkerhet som er påkrevet for  laminert glass. Dette anti-reflekterende glass tilbyr 

mange fordeler for utendørs digital skilting så som høy lystransmisjon, lavt reflekterende, et naturlig 

farget glass, blokkering av UV stråler og store lagerformater. 

 

NSG Group vil også vise sine nye digitale display speilprodukter, Pilkington MirroView™ og Pilkington 

MirroView™  50/50. Belagt med et svært reflekterende speil belegg. Disse produktene er utviklet for 

å skjule digitale skjermer og videoskjermer når de er slått "av". Når skjermene er slått på vises denne 

gjennom glasset. Dette er bare noen av de høyteknologiske glassene som vil bli vist på denne 

messen. 

 

Hvis du ønsker mer informasjon: http://www.pilkington.com/en/digital-signage 

 

NOTAT TIL SKRIBENTER 

NSG Group er en av verdens største produsenter av glass til bygg, bil og til teknisk anvendelse. 
Bygningsglass leveres videreforedlet til alle typer bygg, også til bruk i solcelleanlegg. 

Bilglass leveres produkttilpasset direkte til bilindustrien og verksteder. En større andel går også til 
andre kjøretøy som tog, buss, båt m.v. 

Teknisk glass omfatter svært tynne glass for skjermer og linser – likeledes til bruk i lysledere og 
glassfiberprodukter. 

PRESSEMELDING Januar 20, 2015 

 

http://www.pilkington.com/en/digital-signage


 

www.pilkington.no 
 

NSG Group er etablert og ledende i flere ulike markeder omkring i hele verden. 
Nærhet til markedet gjør oss i stand til å betjene kunder med høye krav til kompetanse, kvalitet og 

service. 

41% av gruppens salg er i Europa, 29% i Japan og 13% i Nord Amerika, med resterende 17% i Syd 
Amerika, China, Øst Asia og Russland 


