
ARTLITE DIGITAL Decoratief glas  
met digitale opdruk

Artlite Digital is een glas dat aan één zijde bedekt is met permanente decoratieve motieven. Deze motieven worden 
gecreëerd door een digitale bedrukking van email op het glasoppervlak. Artlite Digital biedt eindeloze designmogelijkheden, 
inclusief foto’s, tekeningen, logo’s en belettering.

Wat is er zo speciaal aan? Wat betekent dit voor u?
Eindeloze designmogelijkheden  – U kunt foto’s, tekeningen, logo’s en belettering produceren op glas  

van verschillende grootte, in elke gewenste kleur

– U kunt uw eigen ontwerp afdrukken of een van AGC’s motieven kiezen uit de 
collecties Functional Patterns of Decorative Patterns

– Een ontwerp kan in secties onderverdeeld worden en aldus over meerdere 
glaspanelen worden aangebracht

Verstelbaar niveau van transparantie – Artlite Digital wordt geproduceerd door een opeenvolging van lagen  
te drukken, zodat u zelf uw gewenste niveau van transparantie kunt kiezen  
(van geheel doorzichtig tot bijna ondoorschijnend), al naargelang uw behoeften

Kleine of grote serie producties – Het digitale opdrukproces is buitengewoon flexibel, en daarom is het de ideale 
oplossing om glas te produceren met verschillende motieven of in kleine volumes

Erg duurzaam – De kleur van het hoogwaardige email behoudt met de tijd zijn kleurvastheid dankzij 
de thermische behandeling van het glas, waardoor de afbeelding bestand is tegen 
vocht, slijtage en UV-straling

Gehard veiligheidsglas – Uitstekende mechanische weerstand, voor een optimale bescherming van personen 
en eigendommen

Creëer uw eigen design op glas

Verwerkingsmogelijkheden 
- Lamineren (Veiligheid)
- Dubbele of driedubbele beglazing

Artlite Digital wordt standaard geleverd conform thermisch gehard veiligheidsglas  
[EN 12150], maar desgewenst kan het ook geproduceerd worden in thermisch 
versterkt [EN 1863] of heat soaked thermisch gehard veiligheidsglas [EN 14179].

Artlite Digital kan worden verwerkt in Thermobel isolerende beglazingen  
(waarbij het gehele jaar optimaal thermisch comfort wordt geleverd) of in  
Stratobel gelaagd veiligheidsglas.

Toepassingen
- Gevelontwerp: vliesgevels, structurele beglazing, balustrades, borstweringen, enz.
- Bescherming tegen de zon: externe zonneweringen, lamellen, glasdaken, enz.
-  Interieur: scheidingswanden, wandbekleding, deuren, leuningen, balustrades, 

vloeren, enz.
- Privacy (uiteenlopende niveaus van opaciteit)
- Meubilair

Beschikbaarheid 
Artlite Digital is verkrijgbaar op verschillende glastypes of glassubstraten  
en in dikten van 4 tot 19 mm.
- Minimumafmetingen (basis x hoogte): 300 x 120 mm
- Maximumafmetingen (basis x hoogte): 2400 mm x 3700 mm*

*Deze afmeting hangt af van het type glas en de kleur van het email.

Andere kenmerken: 
Alle afdrukken van Artlite Digital kunnen gebaseerd worden op afbeeldingen 
met een resolutie van ten minste 150 dpi in .tif of .jpg formaat. Voor symbolen, 
kleurgamma’s, logo’s en tekst zijn de vereiste formaten .ai, .eps en .bmp*.

*Om een optimale weergave te verkrijgen, produceert AGC een digitaal ontwerp.  
Bestanden kunnen naar het volgende adres worden gestuurd: artlitedigital@eu.agc.com.

 AGC GLASS EUROPE, EEN LEIDER IN VLAKGLASJ 
AGC Glass Europe is de Europese tak van AGC, ’s werelds grootste vlakglasproducent. Zijn baseline, 
Glass Unlimited, weerspiegelt zijn belangrijkste eigenschappen: innovatieve kracht in geavanceerde 
glastechnologieën, een wereldwijd commercieel netwerk en productie-eenheden van Spanje tot Rusland.
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AGC GLASS EUROPE - Avenue Jean Monnet 4, 1348 Louvain-la-Neuve, België - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62


