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NÅR DU TRENGER DET

SmartGlass er solskjerming og innsynsbeskyttelse integrert i glass. En fi lm integreres på 
eller i glasset, og kobles til strømuttak. SmartGlass skrus raskt og enkelt av og på ved 
hjelp av en bryter eller sensor. Ved ett enkelt trykk går ruten fra å være gjennomsiktig 
til å bli ugjennomsiktig melkehvit (frostet) på 1/4 sekund. Leveres i to hovedvarianter: 
SmartFilm og SmartGlass

SmartGlass AS, Næringsparkveien 4, 2060 Gardermoen. Tlf.: 911 85 797 / 992 96 286

smartglassnorge.no

BRUKSOMRÅDER

Produktserien passer til å integreres i 
de fl este bygg og er med suksess inte-
grert i følgende:

OFFENTLIGE BYGG: Åpne kontorland-
skap, dele inn soner ved å dimme og 
deretter åpne opp igjen. Dele soner i 
resepsjoner, sikkerhetsområder o.l.

SYKEHUS: Pasientrom, operasjonsrom 
og pasientmottak kan enkelt deles inn i 
soner ved behov. Med SmartGlass er det 
enkelt å tilby privat sfære.

BANK: Dele inn kundemottak, møterom o.l.

BAD: Dele soner mellom toalett og 
dusj, inngangsdør til bad eller toalett. 
Føler kan kobles til dørlås og når dør blir 
lukket blir glasset automatisk dimmet 
(i frostet tilstand).

PRIVATE HJEM: Full solskjerming og 
uhindret innsyn oppnås enkelt i alle rom.

MUSEER, BAR, HOTELL, 
RESTAURANTER

SmartGlass stopper bilder 
fra prosjektor. Glasset blir 
et visningsmedium (TV).

SmartGlass kan kombineres med en touchfi lm slik at glasset blir en 
interaktiv fl ate (touch screen).

TEKNISKE DETALJER

Tilgjengelige tykkelser

Bredde

Lengde

6,5, 8,5, 10,5 og 12,5 mm

Opptil 1500 mm

Opptil 3 meter

På SmartGlass er fi lmen ferdig laminert mellom to 
lag glass som settes i ramme og kobles på strøm. 
Skrus av/på ved hjelp av bryter/fj ernkontroll. 
Skiftet skjer på 1/4 sekund. Våre glass er testet 
hos SINTEF og tilfredstiller dagens strenge krav til 
lyddemping. SmartGlass kan leveres med herdet 
glass og farget glass etter ønske. 

MED FERDIG INTEGRERT SMARTFILM

SmartFilm påføres eksisterende glass. Filmen er 
laget med et selvlimende lag som enkelt kan 
legges på eksisterende ruter uten spesialverktøy. 
Kobles til strømuttak, og med en enkel av/på-
bryter går glasset fra å være gjennomsiktig og 
klart, til å bli helt melkehvitt. Hindrer innsyn og 
reduserer UV-stråler med 99 %.

Optisk fi lmeff ekt
SmartGlass har egenskapen at den oppfanger 
meget godt bilder fra prosjektor. Glasset blir 
således en fremviser. Passer bra i bygninger, 
museer, teater, hotell, kontorer, kjøpesentre, 
reklameskjermer o.l.

Interaktiv Optisk Film
Filmen limes på innsiden av glasset/vinduet, og 
forvandler bildet som blir prosjektert til en trykk 
sensitiv skjerm. Kunden kan interaktivt trykke 
seg gjennom visningsprogrammet/reklamen.

TIL EKSISTERENDE GLASS

Kan leveres i andre størrelser etter ønske og 
beskjæres til ønsket fasong.

TEKNISKE DETALJER

Film

Bredde

Lengde

0,5 mm

1000 mm eller 1200 mm

Opptil 3 meter


