Zeer transparant.
Nauwelijks
reflecterend.
U vindt nergens
anders een betere
glassoort!

Barth Larson-Juhl
Bent u op zoek naar een partner voor hoogwaardig
glas voor inlijstwerk? Dan bent u bij Barth LarsonJuhl op de juiste plek!

en in de glassoorten van Tru Vue. Hoogste transparantie,
laagste resterende reflectie en de juiste UV-bescherming
voor in te lijsten kunst; alle door ons aangeboden
glassoorten voldoen aan de hoogste eisen.

Wij bieden naast hoogwaardige houten en aluminium

Het resultaat:

lijstprofielen ook zeer uitzonderlijke glassoorten voor in
te lijsten kunstwerken. Het een kan niet zonder het ander!
Klanten die eenmaal een van onze speciale glassoorten

›› Optimale kleurechtheid van het ingelijste werk

hebben gebruikt, willen niet anders meer.

›› Levenslange bescherming van kunstwerk tegen
schadelijke invloeden van buitenaf
›› Tevreden klanten

De optimale oplossing voor inlijstglas vindt u in ons
succesvolle en populaire eigen merk Clarity by Larson-Juhl

Clarity by Larson-Juhl
AR70 & AR92
Clarity by Larson-Juhl ontspiegeld glas is
het beste inlijstglas in zijn soort en bijna
onzichtbaar. Dit ontspiegelde glas, ook wel antireflectie glas genoemd, vermindert ongewenste
reflectie aanzienlijk en kan de esthetiek van
een kunstwerk vergroten. Het speciale glas komt
het beste tot zijn recht in een zonnige, of goed
verlichte ruimte (zoals galeries en musea), ruimtes
waar lichtvervuiling voor hinder kan zorgen.

speciale reinigingsmiddelen. Doordat beide zijden dezelfde
eigenschappen bezitten, maakt het niet uit welke kant van
het glas tegen het ingelijste werk geplaatst wordt.
Clarity by Larson-Juhl is een origineel en innovatief product
met uitstekende resultaten voor elk ingelijst object.

Anti-Reflective Coating

Clarity by Larson-Juhl reduceert de reflectie tot

Premium Low Iron Substrate

minder dan 1% (de resterende <1% spiegeling
is blauw, een kleur dat aantrekkelijk is voor het
menselijk oog) en heeft een UV-filtering van 70%
(AR70) en 92% (AR92).

Anti-Reflective Coating

AR 92

Het glas is voorzien van een duurzame,

~10% UV

krasbestendige coating. Het is gemakkelijk te

~98% Visible Light

reinigen zonder dat u gebruik hoeft te maken van
100% UV

~ 90% of UV rays are reflected
lowering the risk of UV damage

Clarity by Larson-Juhl
AR70 & AR92
Toepassingen:
›› Inlijstingen van foto’s, tekeningen, schilderijen, prints met
beperkte oplage, originele kunstwerken, posters, etc.
›› Inlijstingen op maat/afwijkende formaten
›› Conserverend inlijsten
›› Inlijsten van 3D-objecten

Kenmerken:
›› Minimale reflectie
›› Verbeterde transmissie
›› Makkelijk in onderhoud
›› Krasbestendig
›› Gaat lang mee
›› Voldoet aan de ISO 189116-norm
›› Beide zijden kunnen tegen het kunstwerk geplaatst worden

Clarity by Larson-Juhl glas is aan beide
zijden gecoat en heeft alle duurzaamheiden slijtageproeven doorstaan (ISO 92114,
ISO 90222, EN 10962)

Optische uitvoering/prestatie
Coating Type

Clarity by Larson-Juhl AR70

Clarity by Larson-Juhl AR92

Duurzame Magnetron Gesputterd Metaaloxide Coating

Zichtbare lichttransmissie
(380-780 nm, conform EN410)

~ 99%

~98%

UV-bescherming (300-380 nm)

~ 70%

~92%

Anti-reflecterend (ontspiegeld)





Kan aan beide zijden ingelijst en
gesneden worden





Eenvoudig te verwerken en te reinigen





Glassubstraat

Floatglas met laag ijzergehalte (wit glas)

It‘s clearly
beautiful

Hoogwaardig
museumglas en
nauwelijks zichtbaar

›› Er minder vuil op het glas komt;
›› Er nauwelijks fouten worden gemaakt tijdens het productie
proces;
›› Het glas tijdens het productieproces nauwelijks of niet
beschadigd raakt.

Veilig werken
Om krassen op het glas te vermijden, is het aan te raden om
het glas met de UV-werende coating op een schone, antislip

Waarom kiezen topmusea voor Clarity by Larson-Juhl?
Omdat alleen topkwaliteit goed genoeg is. Barth
Larson-Juhl ontwikkelde 2 nieuwe glassoorten:
Clarity by Larson-Juhl UV99 en Clarity by Larson-Juhl
AR99. Glas dat 99% UV-straling tegenhoudt en daar
mee het beste alternatief is voor traditioneel
floatglas. Clarity by Larson-Juhl AR99 is door de
extra anti-reflecterende coating de absolute
nummer 1 onder de onzichtbare glassoorten.

ondergrond te leggen.
Om een kunstwerk of object optimaal te beschermen, is het
belangrijk om de zijde met de UV-werende coating naar het in te
lijsten kunstwerk te richten. Snijdt het glas aan het ongecoate
glasoppervlak. De UV-gecoate zijde is te herkennen aan de tekst
die op het glas staat: ‘This side faces artwork. Score opposite side’.

Reinigen
Het glas is makkelijk te reinigen, zonder gebruik van speciale
reinigingsmiddelen. Gebruik zeker ook geen pure ammoniak of

Permanente bescherming
Zowel Clarity by Larson-Juhl UV99 als Clarity by Larson-Juhl AR99
zijn voorzien van een chemische coating. Daardoor wordt 99%
van de UV-stralen door de coating geabsorbeerd. Dit sluit
UV-schade nagenoeg uit. De coating is volledig transparant en
heeft geen invloed op de optische eigenschappen van het glas.
De coating biedt permanente bescherming.

Extra anti-reflecterend
Clarity by Larson-Juhl AR99 heeft een extra anti-reflecterende
coating die op het einde van het productieproces tegelijkertijd
op beide kanten verticaal wordt aangebracht. Dit heeft als
voordeel dat:

een middel waar ammoniak inzit. De tekst op het glas kan weggepoetst worden met nagellak-remover mocht dat nodig zijn.

Clarity by Larson-Juhl UV99

Clarity by Larson-Juhl AR99
Antireflectieve coating
Premium floatglas
UV-werende coating
Antireflectieve coating

Premium floatglas
UV-werende coating

~1% UV
~89% Lichtdoorlatend

~1% UV
~97% Lichtdoorlatend

100% UV
100% UV

~8% Restreflectie

Reflectie < 1%

~ 99% van de schadelijke UV-stralen
wordt uitgefilterd

~ 99% van de schadelijke UV-stralen
wordt uitgefilterd

Toepassingen

›› Inlijstingen van foto’s, tekeningen, schilderijen, prints met
beperkte oplage, originele kunstwerken, posters

Toepassingen

›› Inlijstingen van foto’s, tekeningen, schilderijen, prints met
beperkte oplage, originele kunstwerken, posters

›› Inlijstingen op maat/afwijkende formaten

›› Inlijstingen op maat/afwijkende formaten

›› Conserverend inlijsten

›› Conserverend inlijsten

›› Als vitrinelijst voor 3D-voorwerpen zoals bijvoorbeeld

›› Als vitrinelijst voor 3D-voorwerpen zoals bijvoorbeeld

horloges

horloges

›› Om objecten te beschermen met een emotionele waarde
of hele kostbare objecten

›› Om objecten te beschermen met een emotionele waarde
of hele kostbare objecten

›› Voor inlijsting of presentatie van kunstverzamelingen

›› Voor inlijsting of presentatie van kunstverzamelingen

›› Wordt gebruikt door musea en galeries

›› Wordt gebruikt door musea en galeries

Kenmerken

Kenmerken

›› Beschermt voor 99% tegen de gevolgen van UV-stralen

›› Beschermt voor 99% tegen de gevolgen van UV-stralen

›› Geen optische anti-reflectie

›› Minder dan 1% restreflectie

›› 89% lichtdoorlatend

›› Niet-reflecterend glas

›› Exacte kleurweergave

›› 97% lichtdoorlatend

›› Voldoet aan de ISO-norm 18916 en 18902

›› Voldoet aan de ISO-norm 18916 en 18902

›› Voorkomt dat kunstwerken verbleken

›› Voorkomt dat kunstwerken verbleken

›› Kunstwerk/object gaat levenslang mee

›› Kunstwerk/object gaat levenslang mee
›› Neutrale weergave van kleuren
›› Onzichtbaar glas
›› Exacte kleurweergave

Artikelnr.

Formaat
mm

Dikte
mm

Lichtdoorlatendheid

UV-bescherming

Ontspiegeld

Tweezijdig in te
lijsten

Eenvoudig
handelbaar
en schoon te
maken

Basis glassoort

ca. 89%

ca. 99%



Eenzijdig



Premium floatglas

ca. 97%

ca. 99%



Eenzijdig



Premium floatglas

(300-380 nm)

Clarity by Larson-Juhl UV99
CLARUV99K

800x1100

2,0

CLARUV99G

1100x1600

2,0

Clarity by Larson-Juhl AR99
CLARAR99K

800x1100

2,5

CLARAR99G

1100x1600

2,5

Toepassingen:
›› Inlijstingen op maat (afwijkende maat), voor o.a. prints
met beperkte oplage, originele kunstwerken en posters
›› Om objecten te beschermen met een emotionele waarde
of zeer kostbare objecten

Kenmerken:
›› Beschermt voor 99% tegen de gevolgen van UV-stralen
›› Gepatenteerde coating zorgt voor stabiliteit en
duurzaamheid
›› Glad oppervlak, zonder vervorming of rimpelingen
›› Kwaliteitsglas van 2,5 mm dik, biedt de meeste sterkte
en stugheid
›› 40% sterker dan vergelijkbare producten, minder kans
op breken en betere resultaten

8% reflectie

Meer dan 89% transmissie

2,5 mm dik glas

Conserverend niveau UV coating

Toepassingen:
›› Inlijstingen op maat/afwijkende maten, voor prints
met beperkte oplage, originele kunstwerken, posters
en vitrinelijst voor voorwerpen zoals souvenirs en
aandenken/herinneringen
›› Om objecten te beschermen met een emotionele waarde
of hele kostbare objecten

Kenmerken:
›› Nagenoeg geen reflecties en daardoor zeer helder
›› Beschermt voor 99% tegen de gevolgen van UV-stralen
›› Optimale lichtdoorlaatbaarheid waardoor kleuren
oplichten en contrast beter uitkomt
›› Gepatenteerde coating zorgt voor stabiliteit en
duurzaamheid
›› Verbeterd oppervlak en daardoor nog duurzamer en
makkelijk schoon te maken
›› Glad oppervlak, geen vervorming of rimpelingen
›› Kwaliteitsglas van 2,5 mm dik, biedt de meeste sterkte
en stugheid
›› 40% sterker dan vergelijkbare producten, minder kans
op breuken en beter resultaat

Minder dan 1% reflectie
Meer dan 97% transmissie
Optische coating

2,5 mm dik glas

Conserverend niveau
99% UV coating

Optische coating

Toepassingen:
›› Kunstwerken of foto’s waarbij kleurneutraliteit heel
belangrijk is
›› Alledaagse inlijstingen die geen hoge UV-bescherming
nodig hebben
›› Voor frames waarbij meerdere lagen passe-partouts
worden gebruikt
›› Om de nadruk te leggen op het driedimensionale aspect
van het voorwerp in een vitrinelijst

Kenmerken:
›› Nagenoeg geen reflecties en daardoor heel helder
›› Filtert tot 70% of 92% van de UV-stralen, afhankelijk van
de selectie van het product
›› Kristalheldere transmissie door wit substraat
›› Optimale lichtdoorlaatbaarheid waardoor kleuren
oplichten en contrast beter uitkomt
›› Gepatenteerde coating zorgt voor stabiliteit en
duurzaamheid
›› Verbeterd oppervlak en daardoor nog duurzamer en
makkelijker in onderhoud

Minder dan 1% reflectie
Meer dan 98,5% transmissie
Optische coating

2,0 mm wit glas –
laag ijzergehalte

Optische coating

Toepassingen:

Toepassingen:

›› Voor inlijsting of presentatie van kunstverzamelingen

››

›› Statisch-gevoelige materialen zoals textiel, houtskool,

Enkelzijdig acryl zonder weerspiegeling voor face
mounting en printen

pastelwerk, hele grote werken en zeldzame kunstwerken
›› Vitrinelijsten om objecten te presenteren zoals
familiestukken of persoonlijke herinneringen
›› Inlijsting voor gebieden waar aardbevingen kunnen
plaatsvinden of gebieden waar veel verkeer rijdt en waar
bescherming van objecten van belang is

Kenmerken:

Kenmerken:
›› Reflecteert niet als face mounting is aangebracht of als
het direct afgedrukt is aan de achterkant
›› Object behoudt zijn levendige kleuren, helderheid en diepte
›› Moderne, hippe look
›› Krasbestendig

›› Nagenoeg geen reflecties en daardoor heel helder

›› Anti-statisch

›› Beschermt voor 99% tegen de gevolgen van UV-stralen

›› 99% UV-bescherming

›› Optimale lichtdoorlaatbaarheid waardoor kleuren

›› Bestendig tegen splinters en zeer licht in gewicht

oplichten en contrast beter uitkomt
›› Gepatenteerde coating zorgt voor stabiliteit en

›› Zelfde onderhoud als bij glas, geen speciale
schoonmaakmiddelen nodig

duurzaamheid
›› Antistatische bescherming waardoor statische
elektriciteit nauwelijks plaatsvindt

Trulife Acrylic is niet geschikt voor het inlijsten op de
traditionele wijze als bescherming voor inlijstwerk!

›› Dubbele harde laag beschermt het glas tegen krassen
›› Zelfde onderhoud als bij glas, geen speciale
schoonmaakmiddelen nodig

Minder dan 1.6% reflectie
Meer dan 98% transmissie
Optische coating

3,0 mm, 4,5 mm of 6,0 mm
UV gefilterd arcylglas.
Krasbestendig, hoogste be
scherming tegen UV-stralen

Optische coating

Lichtreflectie: <5% niet gemonteerd
<1,5% gemonteerd of direct bedrukt
Meer dan 98% lichttransmissie
na montage of direct bedrukt
Optische coating

3,0 mm, 4,5 mm of 6,0 mm UV gefilterd
arcylglas. Krasbestendig, hoogste
bescherming tegen UV-stralen

Artikelnummer

Formaat
mm

Dikte
mm

Lichtdoorlatendheid

UV-bescherming

Ontspiegeld

Tweezijdig in te
lijsten

Eenvoudig
handelbaar en
schoon te maken

Basis glassoort

ca. 99%

ca. 70%







Ontijzerd (wit) glas

ca. 98%

ca. 92%







Ontijzerd (wit) glas

Lichtdoorlatendheid

UV-bescherming

Ontspiegeld

Tweezijdig in te
lijsten

Eenvoudig
handelbaar en
schoon te maken

Basis glassoort

ca. 89%

ca. 99%



Groenglas

ca. 97%

ca. 99%



Groenglas

(300-380 nm)

Clarity by Larson-Juhl AR70
CLARAR70K

800x1100

2,0

CLARAR70G

1100x1600

2,0

Clarity by Larson-Juhl AR92
CLARAR92K

800x1100

2,0

CLARAR92G

1100x1600

2,0

Formaat
mm

Dikte
mm

Artikelnummer

(300-380 nm)

Tru Vue® Conservation Clear® Glass
TVCCP

915x1220

2,5

TVCCPGR

1015x1525

2,5

TVCCPXL

1220x1725

2,5

Tru Vue® Museum Glass
TVMUP

915x1220

2,5

TVMUPGR

1015x1525

2,5

TVMUPXL

1220x1725

2,5



Tru Vue® UltraVue® Glass
TVUV70P

915x1220

2,0

ca. 70%

TVUV70PGR

1015x1525

2,0

ca. 70%

TVUV70PXL

1220x1725

2,0

TVUV92P

915x1220

2,0

TVUV92PGR

1015x1525

2,0

ca. 92%

TVUV92PXL

1220x1725

2,0

ca. 92%

ca. 98%

ca. 70%
ca. 92%







Ontijzerd (wit) glas





Acrylglas



Acrylglas

Tru Vue® Optium Museum Acrylic®
TVOM3

1220x2440

3,0

TVOM4,5

1830x2440

4,5

TVOM6

1830x3050

6,0

ca. 98%

ca. 99%



ca. 98%

ca. 99%



TVTL3

1220x2440

3,0

TVTL4.5

1830x2440

4,5

TVTL6

1830x3050

6,0
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Tel:
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verkoop@larson-juhl.nl
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Tru Vue® TruLife Acrylic

