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CRISTALINE

DBI

CRISTALINE is een slimme combinatie
van een microzandstraling gevolgd
door een vuilwerende behandeling
met een speciaal zuur. Dit geeft een
uniek mat kristalhelder effect dat
onderhoudsvriendelijk is. CRISTALINE
is een erg exclusief product dat zeer
op prijs wordt gesteld door de klanten die het al gekozen hebben.
Beschrijving
CRISTALINE is een zandstraling gecombineerd met een zuurbehandeling voor een
glinsterende oppervlaktestructuur die erg onderhoudsvriendelijk is.

ZUURBEHANDELINGEN VAN DBI

delingen (zoals kleur) die bij DBI worden uitgevoerd.
Esthetiek en licht
Door het glas eerst te zandstralen, creëert
CRISTALINE een geraffineerd en glinsterend
esthetisch aspect terwijl de lichtdoorbaarheid
gegarandeerd blijft en er niet geraakt wordt
aan de intimiteit van de omgeving.
Onderhoudsvriendelijk
CRISTALINE bezit de specifieke eigenschap
zeer gemakkelijk te reinigen en te onderhouden.

Toepassingen
CRISTALINE wordt gebruikt om een persoonlijke toets te geven aan private of professionele interieurs.

volledige of gedeeltelijk ondergrond. In dat
geval kan er een tekst, een logo, een geometrische tekening of een ander motief naar
keuze worden gerealiseerd in CRISTALINE. Er
is een catalogus met motieven en tekeningen
beschikbaar, maar de klanten kunnen ook eigen illustraties voorstellen, dat DBI zelf laat
vectorizeren.
Het glas als drager
CRISTALINE is maatwerk en kan op de meeste glassoorten worden toegepast:
• klaar en extra klaar glas;
• in de massa getint glas;
• bedrukt glas;
• gelakt glas;
• heldere en gekleurde spiegels;
• gelaagd glas;
• gehard glas.
Maten en dikten

CRISTALINE is geschikt voor tal van toepassingen:

Er zijn geen beperkingen voor de afmetingen
en de dikten van dit maatwerk.

• deuren, ramen en scheidingswanden;
• wanden van douchecabines;

Transformatie

• meubels, balies, tafel- en bureaubladen, kastdeuren;
• visualisatie van glazen deuren en wanden
met het oog op de veiligheid.
Onveranderlijk in de tijd
Voordelen
Personnalisatie
CRISTALINE heeft het specifieke kenmerk
volledig personaliseerbaar te zijn. Deze bewerking biedt tal van mogelijkheden waardoor de
toepassing in perfecte harmonie kan zijn met
de omgeving:

De zuurbehandeling verandert, voor lange
termijn, de kenmerken van de gezandstraalde
oppervlaktes om de onderhoudsvriendelijk
effecten te bewaren, zonder toevoeging van
extra coating die, na verloop van tijd, steeds
dreigt te verdwijnen.
Gamma

• spelen met afwisselende transparante en
lichtdoorlatende effecten;

CRISTALINE wordt uitsluitend op maat gerealiseerd.

• realisatie van logo’s, tekeningen of motieven
naar keuze;

Eén behandelingsvariant

• combinatie met andere oppervlaktebehan-

CRISTALINE kan worden toegepast op de
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De CRISTALINE behandelingen mogen naar keuze worden aangebracht op vooraf
gerodeerd, gehard, gelaagd glas of
glas dat in dubbel glas gemonteerd
werd.
Wanneer het glas in dubbel glas geplaatst
wordt, dan mag de behandelde zijde geplaatst
worden in de tussenruimte van het dubbel glas
(zijde 2 of 3), maar enkel indien het glas ter
hoogte van de verbindingselementen niet werd
behandeld. Indien dat wel het geval is, dan moet
de bewerkte zijde aan de buitenzijde geplaatst
worden van een van de beide glazen.

