SCHILDERIJVITRINES

Beschrijving
GLASCOM Shadowbox vitrine
De shadow box vitrine is ontworpen om op een zo veilig en esthetisch mogelijke wijze schilderijen te kunnen
presenteren. De bescherming om het schilderij heen zorgt voor een minimale optische obstructie, doordat
gebruik wordt gemaakt van extra helder ontspiegeld glas. Gekozen kan worden voor UV-werend gelaagd glas
of voor gehard glas. Het glas wordt rondom 45 graden verstek geslepen en onderling UV-verlijmd. De glazen
kap is gefixeerd op het basisframe. Het schilderij wordt bevestigd aan de achterwand. Indien gewenst, kan
een passieve klimaatbeheersing ingebouwd worden. Aan de achterzijde van het stalen frame kunnen depotophanggaten aangebracht worden. Deze vitrine is zeer goed toepasbaar bij frameloze schilderijen.
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GLASCOM Art-Safe
GLASCOM heeft een onzichtbare schil ontwikkeld om schilderijen te conserveren, zodat de kwaliteit in tact
blijft. De Art-Safe beschermt schilderijen tegen luchtvervuiling, Uv-straling, water, rook, extreme
klimaatschommelingen en vandalisme. Door het stabiliseren van de originele houten schilderijframe wordt
deze sterker, bovendien wordt het schilderij zelf beschermt tegen mogelijke drukkrachten van het
schilderijframe. De Art-Safe beschermt het schilderij niet alleen tijdens het tentoonstellen maar ook tijdens
transport en opslag.
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Een Art-Safe wordt specifiek op maat gemaakt uit gestandaardiseerde elementen. De installatie is volledig
omkeerbaar, er hoeven immers geen aanpassingen aan het frame en schilderij plaats te vinden. Door gebruik
te maken van een combinatie van duurzaam hout en dun staalwerk ontstaat een stabiele, stevige en toch een
lichte constructie.
Aan de voorzijde kan gekozen worden voor uv-werend extra helder ontspiegeld veiligheidsbeglazing. De
achterzijde is voorzien van een transparant paneel om de achterkant van het schilderij zichtbaar te houden.

Hierin kunnen ook (insectvrije) filters aangebracht worden voor gezuiverde lucht. Een Art-Safe wordt
standaard niet luchtdicht uitgevoerd, zodat de materialen van het schilderij (met name het hout) hun
natuurlijke adaptie behouden, welke zeer belangrijk zijn ten behoeve van conservatie van het schilderij en er
bovendien geen microklimaat ontstaat. Op de achterzijde kan desgewenst een identificatie strip aangebracht
worden, met een door u opgegeven tekst.
De Art-Safe wordt geleverd met een verstelbaar en veilig ophangsysteem. Hierdoor is het mogelijk om zeer
eenvoudig en precies het schilderij op te hangen. Bovendien wordt het schilderij hierdoor stevig geborgd aan
de wand en is het niet mogelijk om het schilderij zonder speciaal gereedschap te verwijderen.
Iedere Art-Safe is uniek en wordt gefabriceerd op basis van afmetingen van het schilderij en het frame. De
installatie is zeer eenvoudig zelf te doen. Het schilderij en het frame blijven ten alle tijden in uw bezit.

