Mediagevel

Mediagevel: een
innovatieve gevel die
transparantie en
media combineert
Onze mediagevel (Mediaglass) is een duurzame, dynamische doorzichtglas
mediaoplossing die transparantie en media in één gevel combineert. De
mediagevel wordt geïntegreerd in een Rollecate gevelsysteem. Met behulp
van LED techniek kan de gevel 24 uur per dag boodschappen uitzenden die
op elk moment van de dag zijn aan te passen.
De mediagevels worden op maat vervaardigd en
bieden daarmee volledige ontwerpvrijheid zodat de
mediagevel esthetisch in elke gebouwgevel
geïntegreerd kan worden. Uniek hierbij is dat de

gevel transparant blijft zodat mensen van binnenuit
vrij zicht naar buiten behouden. Daarnaast blijft
daglicht toetreding uiteraard behouden als functie
van de glazen gevel.

Mediagevel

Led toepassingsmogelijkheden
•
•
•
•
•

Entreegevels met gelamineerd glas
Entreegevels met dubbel glas
Complete gevels met gelamineerd en dubbel glas
Volledig geïntegreerde gevel conform gevelontwerp en huisstijl
Onze mediagevels worden in overleg met architect/klant op maat
geëngineerd waarbij inzicht verkregen wordt in visuele en
technische aspecten, energieverbruik, statistiek, glasdikte,
rentabiliteit en onderhoud. Hierbij worden wij ondersteund door
Mediaglass®.

Voordelen Mediagevel
• Praktische integratie: LED techniek geïntegreerd in glazen gevel
• Innovatie: Het eerste transparante videoscherm met dag en nacht
optimaal zicht, met behoud van doorzicht.
• Esthetica: Ongelimiteerde mogelijkheden om gevel, glasontwerp
en video’s te combineren
• Transparantie: In het gebouw is vrij zicht naar buiten met minimale
reflectie
• Kwaliteit: Gedurende 24 uur per dag kunnen video’s / beelden
perfect worden afgespeeld
• Onderhoudsvriendelijkheid: Gevelonderdelen kunnen individueel
probleemloos gewijzigd worden
• Economisch verantwoord: Is energiezuinig en maakt de gevel
winstgevend door reclameopbrengsten.
• Vergunning: Geen omgevingsvergunning nodig, omdat de LED in
de gevel geïntegreerd is.

Mediagevel in de praktijk
• Platte glasschermen met RGB LED systemen tussen gelamineerde
ijzerarme beglazing
• LED met hoge helderheid/transparantie
• Mogelijkheden om het LED systeem toe te passen in geïsoleerd
dubbel glas in combinatie met gekleurd, geprint glas, zonwerend
en Low E-coatings
• Elke LED ontvangt een digitaal signaal
• LED afstand tot 20 cm, geen onderbrekingen in het scherm
• Speciaal ontworpen glasgevelsystemen
• Speciaal onderhoudsplan voor het vervangen van de LED
• Mogelijkheid servicecontract, voor zowel de gevel als de LED
componenten
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