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bo•glas a/s leverer lamineret glas med farvet PVB-folie 
(PolyVinylButyral folie) baseret på et komplet system 
af farvede folier fra Vanceva™. Dette system giver utal-
lige muligheder for at tilføje arkitekturen helt unikke 
dekorative og kunstneriske flader.  

MERE END 1000 FARVER
Systemet består af 16 basisfarver, som kan kombi-
neres til mere end 1000 forskellige transparente eller 
translucente nuancer. Det er også muligt at kombinere 
farverne, så der fås forskellige farver på hver side af 
glasset.

MANGE ANVENDELSESMULIGHEDER
Lamineret glas med farvet Vanceva™ folie giver krea-
tive mennesker uanede muligheder for at kombinere 
glas og design på en helt ny måde.
Glasset kan eksempelvis anvendes som facadeglas, 
værn, vægge, døre, gulve, trappetrin, baldakiner m.v.
Det er kun fantasien, der sætter grænser for anven-
delsen af glas med farvet folie.

SIKKERHEDSGLAS
Lamineret glas med farvet folie er personsikker-
hedsglas (safety), og kan samtidigt opfylde krav til 
sikring af personer og værdier (security).
Lamineret glas består af 2 eller flere lag glas, som er 
lagt sammen med mellemlæg af PVB-folie, som en 
sandwich-konstruktion.
Fordelen ved denne glastype er, at hvis glasset går itu 
bliver glasstykkerne hængende i folielaget.

UANEDE KOMBINATIONER AF GLAS OG FOLIE
Lamineret glas med farvet Vanceva™ folie kan opbyg-
ges med såvel floatglas som hærdet eller varmefor-
stærket glas i forskellige tykkelser og farver. Det er 
derfor muligt at levere en glaskonstruktion, som op-
fylder både styrke- og sikkerhedsmæssige krav til et 
givent projekt.

DESIGN AF FARVER
På Vanceva™´s hjemmeside er der forskellige mu-
ligheder for selv at designe farver i lamineret glas.
På hjemmesiden er der 3 forskellige faciliteter under 
”Color Studio” - ”Select a Color”:

Link: www.saflex.com/en/vanceva.aspx

COLOR FAMILIES
Her er der mulighed for at se forskellige farvekombi-
nationer indenfor samme ”palette” (familie) af Vance-
va™ folier.
Herunder findes også en vejledende oversigt, hvor 
udvalgte RAL og Pantone farvekoder er ”oversat” til 
Vanceva™ foliekombinationer.

CREATE YOUR OWN COLOR
Dette værktøj kan kombinere forskellige  Vanceva™ 
basisfolier, hvorved man kan designe en ønsket farve-
nuance. Den valgte farvekombination visualiseres i en 
bygningsrude.

TWO SIDED COLOR
Dette værktøj kan kombinere forskellige  Vanceva™ 
basisfolier, således at man får 2 forskellig farver – en 
på hver glasside - ved at placere en heldækkende folie 
midt i konstruktionen.
Farverne set ”indefra” henholdsvis ”udefra” visuali-
seres i en bygningsrude.
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