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Ο έγχρωμος υαλοπίνακας χρησιμοποιείται ευρέως για την ενίσχυση και βελτίωση της εικόνας των 
κτιρίων και των εσωτερικών χώρων, καθώς και για διακοσμητικούς σκοπούς.
Τα προϊόντα υψηλής απόδοσης προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα λύσεων για διάφορα αρχιτεκτονικά 
έργα, συνδυάζοντας τις τεχνικές και τις αισθητικές ιδιότητες του πολυεπίπεδου γυαλιού.

Χάρη στον πολυεπίπεδο υαλοπίνακα CHROMA-LAM®, μπορεί κανείς να επιλέξει μοτίβα και χρώ-
ματα που ταιριάζουν στην αισθητική του, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες και τα οφέλη του 
πολυεπίπεδου γυαλιού.
Η σειρά CHROMA-LAM® διαθέτει μία βασική παλέτα 47 χρωμάτων, η οποία διαιρείται σε 3 βασικές 
ομάδες: τη διαφανή, την ημιδιαφανή και την αδιαφανή. Όμως, και τα 47 χρώματα μπορούν να συν-
δυαστούν μεταξύ τους και να δημιουργήσουν πάνω από 1000 διαφανείς, ημιδιαφανείς και αδιαφα-
νείς αποχρώσεις.

Η Υαλοδομή μπορεί να επιτύχει επίσης χρώματα RAL και PANTONE 
με τη χρήση κατάλληλων μεμβρανών PVB.

Η σειρά αυτή προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες για δημιουργικότητα, επιτρέποντας σε αρχιτέ-
κτονες και διακοσμητές να βάλουν την προσωπική τους «πινελιά» σε κτίρια και εσωτερικούς χώ-
ρους. Ο κύριος σκοπός των πολυεπίπεδων προϊόντων CHROMA-LAM® είναι η απόλυτη ελευθερία 
της φαντασίας των σχεδιαστών, χωρίς όμως να διακυβεύεται η προστασία, η ασφάλεια, η ηχομείω-
ση και η προστασία από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου.

Συγκριτικά με άλλα διακοσμητικά προϊόντα από γυαλί, τα μοτίβα και τα χρώματα, καθότι βρίσκο-
νται στο ενδιάμεσο στρώμα του πολυεπίπεδου υαλοπίνακα CHROMA-LAM®, προστατεύονται από 
τη φθορά που προκαλείται από το ξύσιμο, τη βρωμιά και τα απορρυπαντικά. Επομένως, καθίσταται 
εύκολη και η διατήρησή τους στο χρόνο. Η σειρά CHROMA-LAM® μπορεί να συνδυαστεί με πολυ-
επίπεδο, σκληρυμένο και μονωτικό υαλοπίνακα.

Επιπλέον, το CHROMA-LAM® παραμένει ανεξίτηλο στον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες και διατη-
ρεί τη δομική σταθερότητά του.

τεχνικά χάράκτηριστικά

+ Διαπερατότητα φωτός (Tv)
+ Ανακλαστικότητα φωτός (Rv)
+ Ηλιακή διαπερατότητα (Ts)
+ Ηλιακός Συντελεστής (g) 

εΦάρΜΟΓεσ 

‣ Διαχωριστικά τοιχώματα γραφείων
‣ Πόρτες
‣ Ντουζιέρες
‣ Επιστρώσεις τοίχων
‣ Σκαλοπάτια, πατώματα
‣ Πάγκοι, Φύλλα για ντουλάπες
‣ Στέγαστρα, φεγγίτες
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ερΓΟ:
εΛΛάΔά – άρχάιΟΛΟΓικΟ ΜΟΥσειΟ ηράκΛειΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Χρησιμοποιήθηκαν 5 τύποι υαλοπινάκων CHROMA-LAM® με ειδικό χαρακτηριστικό εφέ. Για να 
επιτευχθούν τα σωστά χρώματα, πραγματοποιήθηκε μια διεξοδική διαδικασία δειγματοληψίας. 
Στόχος μας ήταν να αποδώσουμε το βαθύ μπλε του Αιγαίου, το αρχαίο κόκκινο, το μπλε του ελλη-
νικού ουρανού, το χρώμα της άμμου, το αρχαίο πορτοκαλί. 
  
-Πάνω από 300 μουσειακές προθήκες.
-Πάνω από 500 τρέχοντα μέτρα προθηκών.
-Πάνω από 23 εκθεσιακές αίθουσες.
-Συμπεριλαμβανομένου του συστήματος εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.
-Όλες οι προθήκες εξοπλισμένες με σύστημα κλιματισμού και ρύθμισης της θερμοκρασίας.
-Όλες οι προθήκες εξοπλισμένες με αισθητήρες συναγερμού.
- Αντισεισμικές προθήκες με μηχανισμούς ανοιγόμενων βάθρων για προφύλαξη των εκθεμάτων σε 
περίπτωση σεισμού.

Το μουσείο περιλαμβάνει επιτοίχιες, περίοπτες και επιτραπέζιες προθήκες, με μηχανισμούς ανοίγμα-
τος σχεδιασμένους να ικανοποιούν τις ανάγκες της κάθε προθήκης και του εκθέματος που περιέχει.

Προϋπολογισμός  Έργου: 3.690.000 €

Περίοδος  Έργου: 02/2012-07/2013
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