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Mirror View
NÄYTÖLLISET PEILILASIT MITTATILAUSTYÖNÄ

KOTIMAISELTA LASILIIRILTÄ



Peili- ja näyttöteknologia on
nyt yhdessä: Lasiliiri Mirror View

Lasiliirin Mirror View -ratkaisu on uusi, peilipinnoitettu lasi, joka 
toimii tavanomaisena peilinä silloin, kun sen takana olevasta 
näytöstä, taiu useista näytöistä, ei tule valoa. Näyttöä ei voi nähdä 
peililasin takaa. Peililasin taakse voidaan asentaa vaivattomasti 
uusinta näyttöteknologiaa, kuten esimerkiksi nykyaikainen, suuri 
Smart TV. Ratkaisu on ihanteellinen esimerkiksi hotellihuoneisiin,
ravintoloihin ja kahviloihin. 

Näyttö voi palvella asiakkaita niin uutis- ja urheilukanavien 
seurannassa kuin myös asiakkaiden opastuksessa tai multimediaa 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntävässä, yllätyksellisessä 
markkinoinnissa. Lasiliirin Mirror View -ratkaisu sopii erinomaisesti 
odotusauloihin, ravintoloihin ja myymälöihin, joissa tyylikkyys ja 
modernit ratkaisut on haluttu viedä huippuunsa.

Peilin ja näytön täydellinen liitto, 
joka antaa todellista tilaa luovuudelle

Kun peilin takana oleva näyttö ei lähetä valoa, peilipinta toimii 
normaalina, perinteisenä peilinä. Kuvan ja tekstin ilmestyttyä peili 
toimii pinta-alana tyylikkäille grafiikoille, kuville, videoille,  
kirjoitetuille viesteille ja esimerkiksi käsin viitotuille video-
opasteille, kun esteettömyys on keskeinen osa laadukasta tila-
suunnittelua. 

Toimistotiloissa taustanäytöillä varustetut suuret peilit tuovat 
nykyaikaista tyylikkyyttä, joka tekee unohtumattoman vaikutuksen. 
Peilipinta, joka normaalin toimintansa tarpeen mukaan
myös viihdyttää, tiedottaa ja opastaa, sopii erinomaisena ratkaisuna 
niin vaateliikkeiden sovitushuoneisiin, pukuhuoneisiin kuin
kylpy- ja saunatiloihin.



Ratkaisu voidaan toteuttaa monella tapaa. Esimerkiksi vain pieni 
osa peilin pinta-alasta voidaan taustoittaa monitoreilla. Koska 
nykyisin näytöt ovat suuria, on näin hyvin mahdollista, että jopa 
koko seinän kokoisen peilin tausta on asennettu täyteen suuria 
monitorej0, joissa yksi iso kuvaa yhdistyy upeaksi kokonaisuudeksi. 

Suuri peilipinta-ala sopii ratkaisuksi esimerkiksi kuntosaleille, jossa  
ryhmäliikunnan ohjaus voidaan tarvittaessa toteuttaa digitaalisesti, 
joko realliaikaista etäyhteyttä tai tallenteita hyödyntäen. Kun ohjaaja 
on pukeutunut vaaleaan asuun pukeutunut ja hänen esimerkki- 
suorituksensa kuvataan mustaa taustaa vasten, saadaan peilin 
peilaava hyötypinta-ala maksimoitua. Vain ohjaaja näkyy 
peilipinnalla, juuri halutussa kohdassa, juuri sopivan kokoisena. 

Karkaistujen ja laminoitujen
yhdistelmäturvalasien käyttökohteita

Lasiliirin Mirror View -ratkaisu toimii myös kosketusnäyttöpintana. 
Lasi on pyrolyyttinen. Sitä voidaan sekä karkaista että laminoida. 
Varastokoko on hyvin suuri ja näyttävätkin peilipinnat onnistuvat 
vaivattomasti. 

Lasien vakiopaksuudet ovat 3,2 mm ja 6 mm. Lasiliirin Mirror 
View on kiitetty uutuus, joka antaa todellisen tilan suunnittelijoiden 
ja yrittäjien luovuudelle. Kysy lisää ottamalla yhteyttä Lasiliirin 
asiakaspalveluun.
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Lasiliiri Oy:n tuotteet ovat tunnettuja ja ne 
on testattu puolueettomasti. Valmistamme ne 
kansainvälisten tuotestandardien mukaisesti 
ja ne ovat FI-sertifioituja. 

Toimintajärjestelmämme on sertifioitu 
ISO 9001:2008 mukaan. Tuotteiden takuut 
vahvistetaan Suomen Tasolasiyhdistys ry:n 
voimassaolevien takuuehtojen mukaisesti. 
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