
Geen ander glasproduct is vergelijkbaar met Museum Glass®. Dit eersteklas glasproduct is 99% UV-werend om 

vervagen tegen te gaan en heeft een optische coating voor een nagenoeg onzichtbare afwerking en een verbluffende 

helderheid. Tru Vue gebruikt een eigen coatingproces dat uit meerdere stappen bestaat. Eerst wordt er een 

anorganische, silicagebaseerde, UV-werende coating permanent gehard op het oppervlak van het glassubstraat. 

Vervolgens worden er door middel van de magnetronverstuivingstechniek lagen metaaloxiden die onder hoge 

spanning staan nauwkeurig aangebracht op het glassubstraat. Het resultaat is de meest aantrekkelijke en meest 

beschermende weergaveoptie voor alle kunstwerken. En Museum Glass is nu nog geweldiger. Het gladdere, rimpelvrije 

oppervlak en de nieuwe en verbeterde coating maakt het niet alleen duurzamer en eenvoudiger te reinigen, maar 

verhoogt ook de volledige kijkervaring.

Glas van museumkwaliteit.
Nu beschikbaar voor huiskamers 
overal ter wereld.

UV OS Museum Glass®



Toepassingen
AFMETING # PLATEN PER DOOS

Beschikbare afmetingen

915 mm x 1220 mm/36” x 48” (2,5 mm)

1015 mm x 1525 mm/40” x 60” (2,5 mm)

1220 mm x 1725 mm/48” x 68” (2,5 mm)
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2
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Eigenschappen
•  Vrijwel geen weerspiegelingen voor indrukwekkende 

doorzichtigheid

•  Blokkeert tot 99% van de UV-straling

•  Optimale lichtdoorlaatbaarheid verlevendigt kleuren 
en verhoogt de contrastniveaus

•  Onze eigen coating die is ontworpen voor stabiliteit 
en bestendigheid

•  De buitenkant is behandeld voor duurzaamheid 
en gemakkelijke reiniging

• Glad oppervlak zonder rimpelingen of vervormingen

•  De premiumdikte van 2,5 mm biedt maximale sterkte 
en stijfheid

•  40% sterker dan vergelijkbare producten: voor minder 
breuk en betere prestaties

UV CONSERVERENDE UV-WERING

ONTSPIEGELDOS

Museum Glass®

Lichtdoorlaatbaarheid: meer dan 97%

Lichtreflectie: minder dan 1%

Optische coating

Dikte: 2,5 mm

Conserverende UV-coating 
met 99% UV-werendheid

Optische coating

Beschikbaar om te bestellen per doos of gesneden op maat. Neem contact op met 
uw Tru Vue®-distributeur voor meer informatie over prijzen en beschikbaarheid.

TRU VUE:  MEER DAN 45  JAAR BEWEZEN PRESTATIES. 
TRU-VUE.COM
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•  Op maat gemaakte lijsten, prints met een beperkte 
oplage, originele kunstwerken, posters en baklijsten 
voor objecten zoals aandenkens of souvenirs

•  Voor de bescherming van objecten met een emotionele 
of monetaire waarde 

•  Baklijsten voor het tonen van objecten, zoals familie-
erfstukken of persoonlijke aandenkens

•  Kleurrijke en zeer gedetailleerde kunstwerken

U kunt samples bestellen  
bij uw Tru Vue®-distributeur.
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