
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.

Ο,ΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ...

Γυαλί | | UV-Float | ClearColour ® PLUS | ClearColour ® PLUS UV

Επιλέξτε το καλύτερο σύστηµα προστασίας για τα 
έργα σας µεταξύ των:

Προστατεύστε ό,τι σας είναι πολύτιµο! Μέρα µε τη µέρα, οι 
ακτίνες της υπεριώδους ακτινοβολίας ζηµιώνουν τα έργα σας. 
To γυαλί  UV-Float Float τα προστατεύει από την εξασθένιση 
των χρωµάτων που προκαλούν οι ακτίνες UV καλύτερα από το 
συνηθισµένο γυαλί.

Το ClearColour® PLUS θέτει τα νέα στάνταρτ στη διαύγεια. Χάρη 
στην εξαιρετικά αποτελεσµατική επίστρωση και στις δύο πλευρές 
του για να µην αντανακλάται το φως από το γυαλί, το  
ClearColour® PLUS εµποδίζει το 99% της αντανάκλασης µε 
αποτέλεσµα εξέχουσα λαµπρότητα.

ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ. 

Προστασία από την ακτινοβολία UV Το φως δεν αντανακλάται Προστασία από τις ακτίνες UV και τις αντανακλάσεις του φωτός.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗ.

∆είτε την πραγµατικότητα! Συνδυάζοντας την προστασία από 
τις ακτίνες UV και από την αντανάκλαση του φωτός, η ειδική 
επίστρωση του ClearColour® PLUS UV απορροφά την επιβλαβή 
ακτινοβολία και τις ενοχλητικές αντανακλάσεις.

Αυθεντικά χρώµατα + Εξέχουσα Καθαρότητα.

Επιλέγετε πάντα το καλύτερο! Θα χαρείτε περισσότερο το έργο σας 
εάν επιλέγετε γυαλί Nielsen. Το γυαλί Nielsen προστατεύει από 
την παλαίωση και την εξασθένιση των χρωµάτων. Η σωστή επιλογή 
διασφαλίζει λαµπρότητα και καθαρότητα.

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
UV-Float

ClearColour® PLUS

ClearColour® PLUS UV

ΤΕΛΕΙΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΚΡΙΒΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗ.

Προστασία από τις ακτίνες UV για την ζωντάνια 
των χρωµάτων.

Εξέχουσα Καθαρότητα χάρη στην Επίστρωση 
Anti-Reflection



Γυαλί | 

Συγκριτικά, το απλό γυαλί δεν προστατεύει 

αποτελεσµατικά από τις καταστροφικές συνέπειες 

της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Προστασία των εικόνων σας από τις ακτίνες UV: 

∆εν θα ξεθωριάσουν, δεν θα κιτρινίσουν, δεν θα 

παλιώσουν.

Συγκριτικά, ο λόγος αυτός στο απλό γυαλί 

προσεγγίζει το 8%.

Ο λόγος της υπεριώδους ακτινοβολίας που 

περνάει µέσα από το γυαλί προς την συνολική 

προσπίπτουσα ακτινοβολία UV είναι µικρότερος 

από 1% -πολύ µικρότερος από αυτό του απλού 

γυαλιού.

Συγκρίνετε την ποιότητα στο γυαλί Nielsen

Γυαλί  | Περίληψη

  Εξαιρετικά αποτελεσµατική αµφίπλευρη επίστρωση για να µην 

αντανακλάται το φως.

  Οι αντανακλάσεις του φωτός µειώνονται τόσο ώστε δεν 

επηρεάζεται η λαµπρότητα της εικόνας.

  Ουδέτερο στα χρώµατα και εξαιρετικά διαφανές γυαλί για καθαρά 

χρώµατα και ουδέτερη αντίθεση.

ClearColour® PLUS Anti-Reflection

  Μοναδικός συνδυασµός προστασίας από τις ακτίνες UV και τις 

αντανακλάσεις.

 Αόρατη προστασία του έργου σας.

 Αληθινά και φωτεινά χρώµατα διατηρούν τη ζωντάνια των 

εικόνων σας περισσότερο.

 Τέλεια παρουσίαση και προστασία των έργων σας 

ClearColour® PLUS UV Προστασία UV + Anti-Reflection

 Προστατεύει από την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία του     

ηλιακού φωτός και τεχνητών πηγών φωτός.

 Αποτρέπει το ξεθώριασµα και το κιτρίνισµα του έργου

 Το έργο µοιάζει καινούριο ακόµα και µετά από χρόνια.

UV Float Προστασία UV

Συγκριτικά, το απλό γυαλί αντανακλά έντονα το 

φως και δεν προσφέρει επαρκή προστασία από τις 

ακτίνες UV.

Ο επαναστατικός συνδυασµός της προστασίας 

από τις ακτίνες UV και από τις αντανακλάσεις 

του φωτός µπλοκάρει σχεδόν όλη την επιβλαβή 

ακτινοβολία και τις αντανακλάσεις που αποσπούν 

την προσοχή από το έργο.
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Γυαλί | 

3D
Bevel Accents: η τρίτη 

διάσταση στο θέµα σας.

Foamboard Artcare 
Foam σε ποιότητα Artcare 

προστατεύει την πλάτη του 

έργου.

Alphamount Artcare
Προστατευτικό Alphamount 

Artcare για την επικόλληση 

του θέµατος 

Χαρτόνι για Πασπαρτού
To Alphamat Artcare 

εξουδετερώνει τις 

επιβλαβείς επιδράσεις της 

ρύπανσης και προστατεύει 

ενεργά το θέµα από την 

παλαίωση.. 

Γυαλί UV
UV Float για τις αντι-

ανακλαστικές ιδιότητές 

του, ClearColour PLUS UV 

για την προστασία από 

το ξεθώριασµα και το 

κιτρίνισµα.

Ό,ΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ 
ΑΛΛΑ ΑΟΡΑΤΟ

Ο µεταπωλητής της περιοχής σας είναι:

Ελλάδα

Αρώνης Ιωάννης

Κρυστάλλη 100, Βύρωνας Αττικής

Τηλ. 210 7663066

Fax 210 7663176

Web site http://www.xartoni.gr

Ε-mail john.aronis@gmail.com

ArtcareTM είναι εµπορικό σήµα της Artcare UK Limited, και χρησιµοποιείται κατόπιν άδειας από την Nielsen & Bainbridge, LLC

www.nielsen-design.de

»H Προστασία του      
Έργου«


