
Viktig ved kjøp/installasjon av Smartfolie 
 
Det er mange produsenter av smartfolie til glassflater, spesielt i østen.  
Kvaliteten på filmen fra disse produsentene er ofte dårlig/svært dårlig, men likevel er disse 
produktene forholdsvis høyt priset. 
 
Mange tror at det er billigere å kjøpe rett fra produsent i Kina men "kinafilm" viser seg ofte å være et 
svært dårlig kjøp.  Flere selskaper/leverandører i Norge tilbyr også film importert fra Kina. 
 
Derfor ønsker vi at du som kunde skal få mest mulig informasjon når du velger å investere i 
Smartfolie til dine vinduer/glassflater.  
 
  
Smartglass AS har inngått et nært samarbeid/partnerskap med CG Glass Vennesla AS og er en 
underavdeling til dette selskapet. 
 
Smartfilmen som benyttes av Smartglass/CG Glass fabrikk i Spania(Madrid), som samarbeider kun 
med Smartglass.  
 
Smartglass AS har drevet i Norge i flere år og har både alene og etter partnerskap med CG Glass hatt 
mange leveranser med fornøyde kunder. 
 
 
 

Problemer som ofte forekommer ved kjøp av "kinafilm" 

• Dårlig kvalitet over tid 
o Gulning på kantene av filmen 
o Bølge effekt i film ved av/på funksjonen 
o Brennmerker i film  
o Dårlige fjernkontroller 
o Dårlige transformatorer 
o Mye "melkeeffekt" i klar tilstand 
o Dårlig/ingen support ved feil og mangler 

• Ikke like oppmerksomme på busbar (strømskinne på filmen) 
o Vi prøver alltid å legge busbaren på ene kort siden, og ved større glass (over 

800x2000mm) velger vi en kobling oppe og nede, evt på ene høy siden 
o Dette ivaretar korrekt strøm tilgang til filmen over tid, og ivaretar kvalitet på filmen 

selv etter mange år. 
o Dette hindrer også varmeoppbygging i busbaren 

• Lang leveringstid 
• Må kjøpe større kvanta for å få pris reduksjon 
• Ikke CE merket og godkjente produkter 
• Ikke mulighet for App styring 
• Ikke billigere enn oss! 
• Ikke ISO godkjente fabrikker 

 



Smartfolie fra Smartglass AS /CG Glass AS 
 
 
Smartfilm 

• Våre produkter gir svært god innsynsbeskyttelse. 

• Skiftet fra klart til frostet glass vil skje på 1/4 sekund. Dette gjelder selv for store glass, samt 
at produktet vil holde seg slik hele tiden, uten forringelse/forandring av klarhet, hastighet ol. 

• Ca 3-4% melkeskjær i produktet i klar tilstand. 

• Produktet stopper også bilder fra projektorer, slik at glasset i frostet tilstand kan være en 
flott visningsflate ved bakgrunns projeksjon.  

• SmartFilmen kan man foliere på eksisterende glass selv, dersom man har litt erfaring. 
 

• Smartglass 

• SmartGlasset er filmen ferdig laminert mellom 2 lag glass, 10,5 (55.2) eller 12,5 mm (66.2) 
tykkelse. 

• Vi kan også produsere dette i isolerglass enheter, i 2 og 3 lags isolerglass. 

• SmartGlasset er lydtestet hos Sintef, Rw 37dB for 55.2 glass, og Rw 38dB for 66.2 glass. 
  
  
Våre produkter er testet til: 
  

• 3 millioner ganger av/på uten problemer 

• ÷30℃ til +70℃ sammenhengende over 2 uker uten problemer 

• SmartGlass produksjon i Norge (Glass med innebygd Smartfilm) 

• Transformator og utstyr laget i Norge for å tåle skandinaviske klimatiske forhold 

• Lavt strømforbruk, 8W/m2 i klar tilstand 
  

  
  

Produkter som tilbys fra 2019: 
  

• 30V og 65V AC 
• Forskjellige farger 
• Black Out film som går fra klar til å bli helt mørk (klar medio april/mai) 
• Filmer med forskjellige mønster. 
• Klarere film/mindre melke effekt/haze i klar tilstand 
• Film med persienne mønster. 

Velges som loddrette eller vannrette mønster, og filmen går fra alt helt klart (gjennomsiktig), til 
mønster, og så til hele filmen helt tett (frostet). (Leveres kun ved bestilling over 40m2). 
  
Smartglass jobber i disse dager med løsning for å kunne styre løsning via APP 

  

 

 

 
 
 
 



Q&A 
 
 

Q: Hva er målene på filmen? 

A: Filmen kan leveres i bredde fra 1000 mm t.o.m 1500 mm, alt etter hva kunden ønsker. 

 

Q: Hva benyttes som strømkilde ? 

A: Man kan velge mellom 2 forskjellige trafoer, alt avhengig av hvor mange kvm film man har satt 

opp.  Den ene typen trafo dekker opptil 7 kvm og den andre type trafo dekker opptil 20 kvm.  
 

Q: Hvor lang tid tar det å sette opp en film? 

A: Som en tommelfinger regel går vi ut fra et felt på ca 1000 mm bredde x 2500mm høyde. Det tar 

ca 1 time å montere dette feltet med tilkoblinger +++. 
 

Q: Hvordan slår man av og på filmen? 

A: Man benytter en fjernkontroll til dette. Denne kjøpes som tilleggsutstyr til filmen.  
 

Q: Kan man styre felter uavhengig av hverandre? 

A: Da benytter man en fjernkontroll med 3 kanaler. Man kan lage flere felter og via fjernkontrollen 

kan man styre 3 soner. Har du 6 felt kan disse kobles opp slik at man kan sonedele de feltene man 
ønsker styrt sammen, f.eks  felt 1 og 3 på en kanal, felt 2 og 4 på en kanal og felt 5 og 6 på en tredje 
kanal.  
 

Q: Trenger man noe annet til monteringen? 

A: For å få løsningen til å fungere må man benytte div. klemmer og kabler til busbar. Hvor 

mye som benyttes av dette avhenger av antall felt med folie. Dette spesifiseres i tilbudet.  
 

Q: Trenger man elektriker? 

A: Ja, siden strømmen som forsyner filmen er 65 V er det krav til at elektriker benyttes for 

tilkobling.  
 

Q: Kan man dekke flere glassflater med en folie?  

A: Hvis man har en kun en glassflate kan en folie benyttes. Dersom man har flere glassfelt 

satt sammen må man splitte folien slik at ikke folien dekker over skjøtene i glassfeltene. 
Dette for å hindre at folien slipper taket i skjøtene på glasset, med det resultat at dette 
området utvider seg etter hvert og man må refoliere. Det vil bli svært synlig også om folien 
slipper taket. 


