
Glass Inside is specialist op het gebied van glas  

in het interieur. Glazen deuren in veel variëteiten                                                   

tot aan automatische schuivende glazen deuren 

toe. Glazen wanden, inloopdouches en al dan  

niet verwarmde spiegels. Beloopbaar glas, glazen  

balustrades, werkbladen van glas en nog veel meer. 

Gelaagd, gehard of gelaagd gehard, dus veilig!  

Op maat geleverd en vakkundig geplaatst. Overal  

in Nederland. Laat u verrassen en bezoek een van 

onze showrooms of kijk op onze site: 

www.glassinside.nl

GLAS IS VEELZIJDIG

Glas biedt nog veel meer. Door glas te combine-
ren met andere producten, combineren we de 
positieve eigenschappen van glas (transparant 
en stijf) met de eigenschappen van andere 
producten. Hierdoor kunnen we nieuwe produc-
ten samenstellen met product specifieke 
eigenschappen.

LCD GLAS

Een bijzondere methode om glas te blinderen is 
met behulp van een LCD privacy scherm.
LCD glas is de techniek die laat zien dat glas 
alles behalve statisch is. Door zijn unieke eigen-
schap om te wisselen van mat naar transparant 
wordt het veelal ingezet als privacy glas, maar 
het maakt ook andere toepassingen mogelijk. Zo 
kan een glaswand  door te projecteren met een 
beamer ook functioneren als een projectie-
scherm!  Een ideale oplossing voor winkeletala-
ges met dynamische reclame. Of fitnessruimten 
met TV, informatie of dynamische projecties. Met 
een ongekende flexibiliteit en gebruiksgemak. 
Ons programma LCD-glas biedt verschillende 
producten. Van het standaard LCD glas naar de 
extra heldere variant en zelfs een grijze film 
behoort tot de mogelijkheden. Mocht u LCD glas 
zelf willen zien en ervaren dan nodigen wij u 
graag uit in een  van onze showrooms.

LCD GLAS

PRODUCTSHEET

Specialist op het gebied van glas in elk interieur

LCD Projectie

LCD Privacy



Gewoonlijk geven ramen de mogelijkheid om 
doorheen te kijken van beide kanten. Soms is er 
echter afzondering gewenst. Het Smart Glass In-
side privacy LCD glas geeft u de mogelijkheid tot 
privacy met slechts één druk op de knop. De 
unieke technologie van Smart Glass Inside maakt 
het mogelijk om over te schakelen van normaal 
ogend doorzichtig glas naar mat glas, wat zorgt 
voor optimale controle van het zicht.

Smart Glass Inside:
•  Directe en uniforme verandering van helder tot 

mat glas over de gehele oppervlakte.
•  Verbetering van gebruikers comfort en privacy.
•  Bescherming/protectie van huiselijk interieur 

en andere waardevolle items tegen UV-be-
schadiging.

•  Veiligheid Werking vanuit alledaags / stan-
daard AC voltage (via trafo 110VAC ).

•  Vereist weinig vermogen ( minder dan 7.0 watt 
per vierkante meter).

•  De concurrerende prijs & superieure optische 
eigenschappen ten opzichte van andere pri-
vacy glasproducten.

Smart Glass Inside is leverbaar in 
• gelaagd gehard
• deuren ( op navraag)
• gebogen glas
• in isolatie glas
• kogelwerend en inbraakvertragend

Technische informatie
Smart Glass Inside

Het standaard LCD product is leverbaar in een 
afmeting  van maximaal 1500 mm x 3200 mm
Het extra helder en grijs is maximaal 1200 mm x 
3000 mm. Dit geldt ook voor de zelfklevende 
producten.

Maximale licht doorlaat bij 110V in “aan” stand
• Standaard LCD 78.5 %
• Extra Helder    79.4 %
• Grijs    65.0 %

Uitgeschakeld heeft het standaard product een 
lichtdoorlaat van 10%.
Uitgeschakeld heeft de extra heldere film een 
lichtdoorlaat van 21%.

• Voltage 110V
• Verbruik in “aan” stand 4-5W / m2
• Schakelsnelheid: minder dan 1 sec
• UV block 98%
   Dimmen is mogelijk

www.glassinside.nl

PRIVACY EN
PROJECTIE

SMART GLASS INSIDE LCD 

Smartglas geplaatst in de vergaderruimte van Esa te Noordwijk



Smart Glass Inside is in verschillende uitvoe-
ringen leverbaar. Het ligt erg aan de toepas-
sing van het product welke uitvoering het 
beste hier bij past. Smart Glass Inside LCD 
glas is een specialistisch product waarbij wij 
u het advies van een Glass Inside specialist 
aanraden in uw overweging en beslissing. 
Kom gerust vrijblijvend over uw wensen pra-
ten in een van onze showrooms. 

Verschillende uitvoeringen:
•  LCD film opgenomen in gelaagd glas:
        •  Standaard uitvoering
        • Extra helder (grijs) of grijze uitvoering 
• De extra helder film is bij “aan” transpa    
   ranter dan de standaard LCD film. Maar    
   in de “uit” stand blijft enig zicht aanwezig.   
   Dit is bedoeld voor veiligheid of wanneer  
   mensen zich opgesloten voelen wanneer  
   het glas echt ondoorzichtig is. In “uit“  
   stand heeft deze film een grijze tint.
•  Zelfklevende LCD film te gebruiken op be-

staande beglazing.

Montage en Garantie

Montage

LCD glas kan worden geplaats in bestaande ko-
zijnen of profielen. In houten kozijnen met cel-
band en een topafdichting of in alu profielen 
met rubber afdichting.

Er mag geen gebruik worden gemaakt van kit of 
klevende materialen  (tape e.d.)  langs de ran-
den van het glas. Deze kunnen de lcd film aan 
tasten waardoor delaminatie vlekken kunnen 
ontstaan.

Indien de naden van het glas bij een volledige 
glaswand moeten worden gekit, gebruik dan al-
leen de kit die speciaal hiervoor werd geselec-
teerd. De kit is via Glass Inside Nederland verkrijg-
baar.

Garantie

Het product wordt gedurende één jaar voor 
100% gegarandeerd. Demontage en montage 
van het glas vormt geen onderdeel van de ga-
rantie.

De garantie heeft betrekking op het functioneren 
van de LCD film. Niet onder de garantie valt dela-
minatie ontstaan door het gebruik van verkeerde 
plaatsingsmaterialen. 

PRIVACY EN
PROJECTIE

SMART GLASS INSIDE LCD 

www.glassinside.nl



WIE ZIJN WIJ

Glass Inside is specialist op het gebied van 
glas in het interieur.

Wij zijn al jaren thuis in uw huis 
en op uw bedrijf

Van kleine particuliere glaswensen 
tot grote zakelijke projecten

Wij zijn uw glasspecialist van idee tot realisatie.  

Kijk hier voor een
VESTIGING

bij u in de buurt.  
Onze documentaties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Glass Inside is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten en/of vergissingen. 
Niets uit deze documentatie mag zonder toestemming van Glass Inside worden gebruikt, gekopieerd of gepubliceerd. Geplaatste foto’s dienen om een 
impressie te geven van een eindresultaat. Hiervoor aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Een Glass Inside vestiging mag andere producten 
aanbieden dan omschreven in deze documentatie. Glass Inside Nederland BV september 2015

http://www.glassinside.nl/nl/producten_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/productenwerken
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_wonen
http://www.glassinside.nl/nl/inspiratie_werken
http://www.glassinside.nl/nl/showrooms
http://www.glassinside.nl/nl/contact

