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antireflexní antistatické odolné proti oděru ochrana proti UV záření křišťálově čiré

Vysoce účinná akrylátová řešení pro zasklívání,  
rámování a vystavování uměleckých děl

Vlastnosti

Antireflexní  
Matný  
povrch bez odlesků 
Antistatická  
ochrana  
předčí vlastnosti skla

  

Odolné proti oděru   
99 % ochrana proti 
UV záření    
93 % ochrana proti 
UV záření 
Křišťálově čiré     
Poloviční hmotnost  
ve srovnání se sklem     

Anti-Static

Crystal Clear

Abrasion Resistant

99% UV Protection

Naše kolekce navržená pro vaši sbírku
Společnost Tru Vue nabízí stále více řešení pro zasklívání, rámování a vystavování uměleckých děl. Naše kolekce  

vysoce účinných akrylátových skel byla rozšířena tak, aby vyhověla vašim náročným požadavkům na estetiku a 

konzervaci, a zároveň nabízí alternativy k tradičním zasklívacím materiálům používaným k ochraně a vystavování 

uměleckých děl.

Doporučené použití: 

•	 Antireflexní vlastnosti splňují požadavky související 
s vystavováním uměleckých děl a jejich optimálním 
prohlížením

•	 Antistatické vlastnosti umožňují zasklívání drolivých 
médií (uhly a pastely), křehkých povrchů, papírů s nízkou 
gramáží a textilií

•	 Odolnost proti oděru od drobných škrábanců spojených 
s častým čištěním, vysokým provozem a/nebo cestováním

•	 Ochrana proti UV záření umožňuje vystavení předmětů 
citlivých na světlo, kde světlo není filtrováno ve zdroji

•	 Křišťálově čistý přenos barev v případech, kdy je 
typické žluté zabarvení způsobené akryláty se stávajícími 
UV filtry nežádoucí

•	 Vhodné pro konstrukčně citlivé rámy, velká umělecká díla a/
nebo v případech, kdy by sklo bylo příliš těžké –  
poloviční hmotnost v porovnání se sklem

Dostupné velikosti

48” × 96” 3,0 mm 
(2 438 mm × 1 219 mm)     
72” × 96” 4,5 mm 
(2 438 mm × 1 829 mm)  
72” × 120” 6,0 mm 
(3 048 mm × 1 829 mm) 

Další informace a formulář žádosti o vzorky naleznete na webových stránkách  
www.tru-vue.com/museums/samples


