
 Glasproducten van UltraVue®

Beglazing die opvalt door 
onzichtbaar te zijn.

OS

Tru Vue® UltraVue® -glas balanceert helderheid en UV-werendheid. Het ijzerarme, kleurloze en 

kleurneutrale substraat biedt een optisch zuivere doorzichtigheid, die kleuren verlevendigt en de 

helderheids- en contrastniveaus van alle soorten kunstwerken verhoogt, terwijl het tegelijkertijd de  

UV-werendheid van uw keuze (70% of 92%) bevat. Een lichtdoorlaatbaarheid van meer dan 98,5% betekent 

dat er geen kleurverschuiving is, terwijl het ontspiegelde oppervlak kijkers de mogelijkheid geeft om 

elke textuur en penseelstreek, en ieder detail te bewonderen zonder vervelende weerspiegelingen. Deze 

beglazing met verhoogde doorzichtigheid is ideaal voor alledaagse projecten, voor lijstontwerpen met 

meerdere lagen passe-partoutkarton en om de driedimensionale aspecten van een baklijstontwerp te 

accentueren. Met het UltraVue-glas heeft Tru Vue opnieuw de wetenschap achter het tentoonstellen 

van kunst verder ontwikkeld.
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Optische coating

Optische coating

Kleurloos, ijzerarm glas van 2,0 mm of 3,0 mm

Lichtreflectie: minder dan 1%

Lichtdoorlaatbaarheid: meer dan 98,5%

Toepassingen
•  Kunstwerken of fotoafdrukken waarbij 

kleurneutraliteit voorop staat

•  Alledaagse lijstprojecten waarvoor geen hoge  
UV-wering nodig is

•  Voor lijstontwerpen met meerdere lagen  
passe-partoutkarton

•  Om de driedimensionale aspecten van een 
baklijstontwerp te accentueren

AFMETING # PLATEN PER DOOS

Beschikbare afmetingen voor 
UltraVue® UV70 en UV92

915 mm x 1220 mm/36” x 48” (2,0 mm)

1015 mm x 1525 mm/40” x 60” (2,0 mm)

1220 mm x 1725 mm/48” x 68” (2,0 mm)

1600 mm x 2160 mm/63” x 85” (3,0 mm)

2 of 5

2 of 4

2 of 3

40 platen per kist

ONTSPIEGELDOS

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.

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

UltraVue UV70, kenmerk 
M99-01282

UltraVue UV92, kenmerk 
M99-01445

UltraVue Display,  
M99-01053INT

Eigenschappen
•  Vrijwel geen weerspiegelingen voor indrukwekkende 

doorzichtigheid

•  Filtert tot 70% of 92% van de UV-straling, afhankelijk van het 
product

•  Kleurloos substraat zorgt voor een kristalheldere 
kleuroverdracht

•  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
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