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Det intelligente glas

Udskift dine  
almindelige vinduer 
med intelligent glas
Få mere ud af dine butiksvinduer ved at målrette dine butiks- 
reklamer til beskuerens køn og alder. Eller blænd ruderne i jeres  
mødelokaler for at øge koncentrationen, og brug glasset  
som en ekstra skærm og whiteboard på samme tid.



Dynamisk  
eksponering med  
“Intelligent Glas”
Markedsføring af et produkt i udstillingslokalet  
begrænses desværre ofte til enten at vise selve  
produktet eller en trailer på en skærm. Hvad ville der 
ske hvis de to metoder ”smeltede sammen” og kan 
det overhoved lade sig gøre?

Atea præsenterer det ”Intelligente Glas” som gør det 
muligt at åbne og lukke for gennemsigtigheden af en 
glasoverflade. Når der lukkes af for gennemsigtig- 
heden skifter farven til hvid, som er egnet  
til projektion.

Hvordan virker det ”Intelligente Glas”? 
Det er faktisk en film man klæber på et eksisterende 
glas, som har egenskaber der ligner en LCD skærm. 
De flydende krystaller kan enten ligge i orden som 
gør den gennemsigtig eller i uorden, som giver en 
mælkehvid overflade pga. lysets brydning. 

Hvordan tilpasses og monteres  
det ”Intelligente Glas”?
Filmen kan leveres i max størrelse på 1500 x 5000 
mm, hvis overfladen er større kombineres med flere 
baner.  I alle sager foretages der en opmåling, og 
vi leverer således en film der passer. Filmen kan 
efterfølgende skæres til eksempelvis en dør hvor der 
skæres ud til håndtaget. Folien er forsynet med klæ-
bestof og montagen fortages af vores specialister.

Kan man styre det ”Intelligente Glas”?
Der kan lukkes og åbnes for det ”Intelligente Glas” i 
takt med at projektoren skal vises en trailer om  
produktet eksempelvis. Tag os med på råd hvis  
udstillingen skal være informativ og blikfang på  
samme tid - Atea kan levere en løsning som  
skræddersys til sagen.

DET INTELLIGENTE GLAS DET INTELLIGENTE GLAS

Kombinerer traditionel  
produkteksponering  
med dynamisk indhold

Giver et blikfang  
som er svært at  
”tage øjnene fra”

Fleksibel og enkelt  
at installere

Målret dine budskaber 
til kundernes alder 
og køn med Atea 
Analytics

Fordelene ved dynamisk eksponering: 
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Åbent/transparent

Lukket med video



Det ”Intelligente 
Glas ”High Tech 
gardinet
I det moderne kontormiljø er der i dag ofte ønske om, 
at det skal være åbent og indbydende. Når møde-
lokalerne medtages i dette koncept, og alle vægge 
erstattes af glas udfordres mødedeltagerne såfremt 
der ikke ønskes indkig af den ene eller
den anden grund. 

Løsningen med traditionelle gardiner og persienner 
giver ikke den ønskede effekt - når der trækkes fra 
pynter de ikke, og når der skal trækkes for er det 
besværligt.

Atea præsenterer det ”Intelligente Glas” som gør det 
muligt at mattere eksisterende glaspartier lige så 
hurtigt som en skærm skifter billede. Også kaldet 
High Tech gardinet

Hvordan virker det ”Intelligente Glas”? 
Det er faktisk en film man klæber på et eksisterende 
glas, som har egenskaber der ligner en LCD skærm. 

De flydende krystaller kan enten ligge i orden som 
gør den gennemsigtig eller i uorden, som giver en 
mælkehvid overflade pga. lysets brydning. 

Hvordan tilpasses og monteres det  
”Intelligente Glas”?
Filmen kan leveres i max størrelse på 1500 x 5000 
mm, hvis overfladen er større kombineres med flere 
baner.  I alle sager foretages der en opmåling, og vi 
leverer således en film der passer. Filmen kan efter-
følgende skæres til - eksempelvis en dør hvor der 
skæres ud til håndtaget. Folien er forsynet med klæ-
bestof og montagen fortages af vores specialister.

Kan man styre det ”Intelligente Glas”?
Tænde og slukke funktion kan udføres med simpel 
kontakt. Denne kan integreres i rummets styring eller 
via AV-anlæg. Vi er både specialister i EL og AV-tek-
nik og derfor i stand til at give et samlet tilbud. 

DET INTELLIGENTE GLAS DET INTELLIGENTE GLAS

Fordelene ved High Tech Gardinet: 

Usynlig installation 
i forhold til gardi-
ner og lameller

Nem betjening  
via kontakt eller  
eksisterende El 
eller AV-anlæg

Giver mulighed  
for helt åbne  
kontormiljøer

Fleksibel og enkelt 
at installere

Lader lyset  
passere

Der kan projiceres 
på overfladen

Åbent/transparent

Lukket af til f.eks. et møde
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Det “Intelligente  
Glas in a Box”
Markedsføring af et produkt i udstillingslokalet  
begrænses desværre ofte til enten at vise selve  
produktet eller en trailer på en skærm. Hvad ville der 
ske hvis de to metoder ”smeltede sammen” og kan 
det overhoved lade sig gøre?

Atea præsenterer det ”Intelligente Glas in a Box” 
som gør det muligt at åbne og lukke for gennemsig-
tigheden af en glasoverflade. Når der lukkes af for 
gennemsigtigheden skifter farven til hvid, som er 
egnet til projektion.

Løsningen er flytbar, og er derfor meget velegnet til 
at vække opmærksomhed rundt i virksomheder hvor 
udstillinger flyttes og fornyes over tid.

Hvordan virker det ”Intelligente Glas”? 
Det er faktisk en film man klæber på et eksisterende 
glas, som har egenskaber der ligner en LCD skærm. 

De flydende krystaller kan enten ligge i orden som 
gør den gennemsigtig eller i uorden, som giver en 
mælkehvid overflade pga. lysets brydning. 

Det ”Intelligente Glas in a Box”
Vi har bygget en løsning af det ”Intelligente Glas” og 
en boks med integreret projektor.
Løsningen er flytbar og kan anvendes lige netop der 
hvor behovet opstår. Størrelsen af 
det ”Intelligente Glas” svarer til en skærm med en 
størrelse på 113 tommer. De ydre mål
på boksen er H x B x D = 2085 x 2370 x 800 mm.

Kan man styre det ”Intelligente Glas”?
Der kan lukkes og åbnes for det ”Intelligente Glas” i 
takt med at projektoren skal vises en trailer om pro-
duktet eksempelvis. Lyset i kassen kan  
også kan styres.

DET INTELLIGENTE GLAS DET INTELLIGENTE GLAS

Kombinerer 
traditionel produk-
teksponering med 
dynamisk indhold

Giver et blikfang 
som er svært at 
”tage øjnene fra”

Fleksibel og enkelt  
at installere

Målret dine  
budskaber til 
kundernes alder 
og køn med Atea 
Analytics

Svarer til en skærm 
på 113 tommer

Fordelene ved ”Intelligente Glas in a Box”
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Åbent/transparent

Lukket med video
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Det intelligente glas

Yderligere information,  
venligst kontakt:

Denis Benjamin Hansen  
Project Manager, Atea 
debh@Atea.dk 
+45 30 78 08 58

Jimmi Hegn Jørgensen 
Manager, Atea 
JIMJ@Atea.dk 
+45 30 78 09 63

Nicolaj Zørn 
Business Manager, Atea 
nicz@Atea.dk 
+45 30 78 15 68


