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Mood Glass

Lasien laminointikalvot
Uutta Moodin edustuksessa on Viewcol kalvot kuvallisten lasien toteutukseen. Viewcol
kalvoilla voidaan kahden lasipinnan väliin laminoida mikä tahansa tiedostomuodossa
oleva korkearesoluutioinen kuva- tai tekstiaineisto. Kuvajälki on erittäin tarkka, värisävyt
syviä ja hehkuvia ja väriliu’ut pehmeitä.
- Vapaat kuva-aiheet Viewcol kalvoilla
- Laminointi ja turvalasiominaisuus Evasafe kalvoilla
- Käytettävä lasilaatu määräytyy vapaasti kohteen mukaan
- Myös Led valopiste-upotukset mahdollisia!
Viewcol kalvo on 0,125 mm kirkas PET polyesterikalvo. Tulostusvärit ovat läpikuultavia,
jolloin valo kulkee lasin läpi eikä läpinäkyvyys rajoitu (valon läpäisy >99%). Haluttaessa
pinnan läpinäkyvyyttä voidaan muuttaa lisäämällä huurre (valon läpäisy <78%) - tai
peittokalvoja (valon läpäisy <7%). Kalvon leveys on 1580 mm.
Viewcol kuvakalvo suositellaan laminoitavaksi kahden Bridgestone Evasafe
kalvokerroksen väliin. Evasafe kalvo on EVA (Ethylene Vinyl Acetate) pohjainen
välikerrosmateriaali laminoidun turvalasin valmistukseen. Sillä on erinomaiset tarttuvuusja pysyvyysominaisuudet. Laminoidusta lasikappaleesta tulee kosteustiivis, joten niitä
voidaan asentaa kehyksettöminä myös kosteisiin- ja ulkotiloihin. Kokonaisuus voidaan
sijoittaa myös korkean lämpötilan kohteisiin.
Evasafe kalvoilla voidaan lisätä lasien ääneneristävyyttä sekä tehdä uv-suodattavia
laseja. Evasafe kalvot ovat testattu ja sertifioitu sekä sisä- että ulkokäyttöön.
Viewcol ja Evasafe kalvojen laminointi voidaan tehdä sekä autoklaavillisessa että
autoklaavittomassa prosessissa. Mood voi toimittaa vain prosessissa tarvittavat kalvot,
tai kokonaan valmiin lasituotteen tilaajan tarpeesta riippuen.

Kuva-aiheet voivat olla Mood Images kokoelmasta, Moodin designpalvelun kohteeseen
suunnittelemia tai tilaajan omia. Kuva- ja tekstiaiheiden lisäksi vaihtoehtoina ovat myös
materiaalijäljitelmät. Värijärjestelmä on RGB.
Setting the Mood
Mood on sisustus- ja rakennuskohteita palveleva projektitalo, joka kehittää ja hyödyntää
digitaalisen kuvansiirron uusimpia tekniikoita ja tuotesovelluksia erilaisten kuva- ja
efektiteosten toteutuksissa. Muita Moodin konsepteja ovat mm. Mood Acoustic elementit
(akustoivat seinäteokset, seinäkkeet), tekstiilipintainen Mood Led Light Box,sekä Mood
Lamps - valaisimet tulostetuilla varjostimilla.
Moodin tarjontaan kuuluvat myös valmiiden kuva-aiheiden kokoelmat, sekä kuvapintojen
projektikohtainen tilaussuunnittelu. Annamme mielellämme lisätietoa Mood
kuvakonsepteista ja palveluista.
Lisätietoja & myynti
info@mood.fi
Puh. 010 292 0670
www.mood.fi
Kalvojen toimitusaika on 3 vko + rahti.
Valmiiden lasituotteiden toimitusaika on n. 8 vko + rahti.

