
Navštivte produktové stránky společnosti www.YourGlass.com 
a poznejte neomezené možnosti skla.

Řešíte riziko nadměrného hluku v domě na rušné ulici, 
blízko železniční tratě nebo zatížení ze silniční dopravy?

Nezapomeňte, že se nabízí řada zasklení s protihlukovou 
izolací, která pomáhají snížit hladinu hluku v domácnostech 
i na pracovištích. Není však snadné zvolit to nejlepší řešení. 
Aplikace Acoustics App od AGC nabízí uživatelům, aby si vybrali 
z řady běžných zdrojů hluku (štěkot psa, městská doprava 
atd.) a poslechli si, jak by tyto zvuky zněly při otevřeném 
okně. Zvolením konkrétního typu zasklení pak uživatel jakoby 
„zavře“ okno: k dispozici je devět konfigurací od jednoduchého 
protihlukového zasklení až k izolačnímu trojsklu. Pro každou 
zvolenou konfiguraci aplikace rovněž generuje souhrnný 
protokol, kde jsou uvedeny detailní informace o příslušné úrovni 
akustických, bezpečnostních a tepelně izolačních vlastností a lze 
jej zaslat na libovolnou e-mailovou adresu. Mnozí uživatelé ocení 
i funkci hlukoměru, kterou v sobě aplikace skrývá.

Aplikace pro mobilní zařízení pomáhá architektům, 
projektantům a odborníkům ve sklářském průmyslu objevit 
zajímavé a inspirující architektonické stavby z celého světa, 
které zachycují produkty a řešení společnosti AGC.

Snadné použití a kompatibilita s Apple iOS a Android zařízeními 
umožňuje mít projekty stále nadosah.

Uživatelé mohou vyhledávat a prohlížet skleněné aplikace pro 
exteriér i interiér dle země i za pomoci dalších kritérií k filtrování 
požadovaného výběru. Zatímco někteří dají přednost různým 
typům aplikací jako je aktivní sklo, strukturální zasklení, obklady 
stěn aj., ostatní ocení možnost vyhledávat dle typu stavby, 
zejména školy, kancelářské budovy, nákupní centra atd.

Z hlediska ochrany životního prostředí mohou uživatelé dokonce 
zobrazit „zelené” certifikované stavby vyhledáváním podle 
certifikace LEED, BREEAM, HQE a Cradle to Cradle CertifiedTM. 
Každá certifikovaná budova je navíc zřetelně označena.

Všechny reference jsou doplněny podrobným popisem a pomocí 
Google map si může každý naplánovat návštěvu projektu během 
své cesty za poznáním. Kromě toho lze přidat různé projekty do 
seznamu „oblíbených”.

Aplikace pro volbu protihlukového zasklení: 
AGC Acoustics App

Inspirujte se sklem s mobilní aplikací 
„Glass & Architecture by AGC“

Aplikace AGC Acoustics App je k dispozici 
v anglickém jazyce a lze ji zdarma stáhnout 

v iTunes App Store a v Google Play.

Aplikace „Glass & Architecture by AGC“ 
je zdarma ke stažení 

na iTunes a Google Play App Stores.

AGC APLIKACE 
ve vašem chytrém telefonu


