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Brožury v anglickém jazyce v tomto katalogu jsou používány v mnoha různých zemích a mají tedy obecný charakter. Je důležité poznamenat, že některé 
výrobky uvedené v tomto katalogu nejsou v některých zemích k dispozici. Je také důležité říci, že některé údaje, např. minimální nebo maximální rozměry, 
se mohou v jednotlivých zemích lišit. Pro další informace kontaktujte, prosím, zástupce ve vaší oblasti. Kontaktní údaje jsou uvedeny na poslední stránku.

ÚVODNÍ SLOVO

Evropská síť fi rmy GLASSOLUTIONS se zabývá úpravami plochého skla a ve 
svém oboru má vedoucí postavení na trhu. Je součástí skupiny Saint-Gobain.

Díky inovacím ve svém výzkumu a vývoji může fi rma GLASSOLUTIONS nabídnout spolehlivá a výkonná řešení, která 
splňují nejvyšší nároky zákazníků na bezpečnost, požární ochranu, akustický komfort, design a uspokojí i řadu 
dalších požadavků. Naše skleněné aplikace jsou vždy multifunkční, plně odpovídají kritériím současné architektury 
a harmonicky splynou s vašimi projekty.

Ať dveře, příčky, podlahy, obklady stěn, pracovní plochy,… - sklo je ideální materiál pro modernizaci a rozčlenění 
vnitřních prostor:
-  trvale udržitelné, je snadné žít díky němu s pocitem bezpečí, bez obav o zdraví a životní prostředí - má všechny 

vlastnosti, které potřebujete;
-  pevné a bezpečné, je snadné uskutečnit díky němu rozsáhlé bytové projekty;
-  průhledné nebo průsvitné, je možné užívat si díky němu přirozené světlo a zároveň neslevit ze svých nároků na 

soukromí;
-  neprůhledné, hladké, lesklé, působí dynamicky;
-  matné nebo potištěné, změkčuje obrysy;
-  zrcadlové, upevněné na posuvných dveřích rozšiřuje a optimalizuje váš životní prostor.

Jinými slovy, sklo může uspokojit všechny vaše potřeby. Nabízí pohodlí, pohodu, bezpečnost, fl exibilitu a díky 
světlu, které jím proudí do vašeho interiéru, umožňuje i úsporu energie. V tomto katalogu najdete kompletní řadu 
interiérových výrobků ze skla fi rmy GLASSOLUTIONS.

Naše rozsáhlá síť zajišťuje i veškeré instalace těchto výrobků ze skla. Společně můžeme navrhnout zajímavá a 
inovativní řešení přizpůsobená stávajícím předpisům.

Všechny naše evropské týmy jsou vám k službám a pomohou vám rozvíjet vaše projekty.

Více informací o našich produktech a službách naleznete na našich internetových stránkách.

Jean-Marie VAISSAIRE
CEO, GLASSOLUTIONS
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SHOWROOMS

Polsko
Grzegorz.Ogierman@saint-gobain.com
Tel.: + 48 32 649 96 71

SZKŁOKONCEPT GDAŃSK
ul. Grunwaldzka 223                    
80-266 Gdańsk 
Tel.: + 48 602 420 648

SZKŁOKONCEPT POZNAŃ
ul. Hetmańska 5                          
60-254 Poznań 
Tel.: + 48 666 350 894

GLASSOLUTIONS PRUSZKÓW
ul. Przejazdowa 22b                       
05-800 Pruszków
Tel.: + 48 227 384 703

Německo
info@glassolutions.de 

GLASKONTOR ERFURT GMBH 
DGG Rostock GmbH
Feldstraße 4
18182 Bentwisch
Tel.: +49 381 60990 0

GLASKONTOR NORD / LÜBECK
Schwertfegerstraße 33
23556 Lübeck
Tel.: +49 451 873 840

GLASKONTOR NORDHESSEN GMBH
Porschestraße 9-11
34225 Baunatal 
Tel.:  +49 561 499 96 25

GLASHANDELS-GESELLSCHAFT 
TUTTLINGEN MBH 
Ausstellung Stuttgart
Glemsgaustraße 36
70499 Stuttgart
Tel.: +49 711 6722 7857 

GLASHANDELS-GESELLSCHAFT 
TUTTLINGEN MBH
Dr. Karl-Storz-Straße 12
78532 Tuttlingen
Tel.: +49 7461 / 9462- 14

SCHAFHEUTLE GLAS GMBH
Industriestraße 1
79232 March-Hugstetten
Tel.: +49 7665 92200

GK GLASKONTOR ERFURT GMBH
Fichtenweg 19
99198 Erfurt 
Tel.: +49 36203 559 14

Slovensko
GLASSGALLERY BRATISLAVA
R1 Centrum - Rožňavská 1
831 04 Bratislava 
Tel.: +421 903 731 242 
Jan.Mikula@saint-gobain.com

GLASSGALLERY NITRA
Levická 3  
949 01 Nitra
Tel.: + 421 911 553 013
Richard.Molnar@saint-gobain.com 

GLASSGALLERY KOŠICE
Južná trieda 78 
040 01 Košice 
Tel.: + 421 911 224 830 
Ivana.Hajdukova@saint-gobain.com

Francie
A GLASS HOUSE 
8 rue Rambuteau 
75003 Paris 
Tel.: + 33 1 53 01 77 00
contact@aglasshouse.com

MIROITERIES DE L’OUEST 
9 rue Descartes
44119 Treillères 
Tel.: + 33 2 41 33 65 44 
Eric.Brismontier@saint-gobain.com

GLASSOLUTIONS LYON 
VILLEURBANNE 
86 rue Jean Bertin
69100 Villeurbanne 
Tel.: + 33 4 74 53 75 54 
Gilles.Chirat@saint-gobain.com

Nizozemsko
GLASSOLUTIONS AMSTERDAM 
Jarmuiden 16
1046 Ad Amsterdam 
Tel.: + 31 20 613 25 51
Claudia.VanGroesen@saint-gobain.com

GLASSOLUTIONS AMERSFOORT 
Lindeboomseweg 53
3825 Al Amersfoort  
Tel.: + 31 33 45 02 830 
Geurt.Roelofsen@saint-gobain.com

GLASSOLUTIONS ALMELO 
Windmolen 7 
7609 Nn Almelo 
Tel.: + 31 546 824 111
Jeroen.Wildekamp@saint-gobain.com

Česká republika
GLASSOLUTIONS PRAHA 
Tiskařská 4
106 00 Praha 10
Tel.: + 420 271 029 411
Dagmar.Opalecka@glassolutions.cz

GLASSGALLERY BRNO
Sklenářská 7,
619 00 Brno Horní Heršpice
Tel: + 420 543 426 126
Jaroslav.Kudyn@glassolutions.cz

Anglie
SAINT-GOBAIN INNOVATION CENTRE 
95 Great Portland Street
London W1W 7NY
Tel.: + 44 20 7323 6576
Sabrina.Passley@saint-gobain.com

Španělsko
GLASSOLUTIONS BILBAO 
Avenida Santa Ana, 26 Lamiako 
48940 Leioa
Tel.: + 34 944 802 003
Julio.Gfernandez@saint-gobain.com

GLASSOLUTIONS LA CORUÑA 
Poligono Industrial Grela Bens, 
Calle Newton s/n 
15007 La Coruña
Tel.: + 34 981 174 734
Monica.Fernandez@saint-gobain.com

Belgie
GLASSOLUTIONS BURNIAT 
Industrielaan 129 - 1070 Brussel
Tel.: + 32 252 11 071
Yasmine.Thumas@saint-gobain.com

GLASSOLUTIONS GLORIEUX 
Kortrijksestraat 174 
8520 Kuurne
Tel.: + 32 56 365 365
Caroline.Deschuyter@saint-gobain.com

BOERMANS CONSTRUCT 
Groenmolenstraat 10  
3570 Alken 
Tel.: + 32 11 590 500
Suzy.Joris@saint-gobain.com
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SHOWROOMS

Dánsko
GLASSOLUTIONS COEPENHAGEN
Industriholmen 61
2650Hvidovre
Tel.: +45 36 30 62 00
Kbh@scanglas.dk

GLASSOLUTIONS ESBJERG
Spangsbjerg Møllevej 97
6705Esbjerg Ø
Tel.: +45 75 14 16 00
Esbjerg@scanglas.dk 

GLASSOLUTIONS AARHUS
Edwin Rahrs Vej 66
8220 Brabrand
Tel.: +45 86 24 46 11
Aarhus@scanglas.dk

GLASSOLUTIONS AALBORG
Håndværkervej 24D
9000 Aalborg
Tel.: +45 98 15 45 11
Aalborg@scanglas.dk

ODENSE
Stenhuggervej 8
5230 Odense M
Tel.: +45 66 12 88 88
Odense@scanglas.dk

Norsko
SAINT-GOBAIN BØCKMANN OSLO 
Brobekkveien 80 
0520 Oslo  
Tel.: + 47 952 68 180 
Svein.Tomte@saint-gobain.com

Portugalsko
GLASSOLUTIONS COVIPOR MAIA 
av. Lidador Maia 539  
4425-116 Aguas Aantas - Oporto 
Tel.: + 351 229 773 000
Ruioliveira.Silva@saint-gobain.com
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SYSTEMS

  Voděodolné sklo 
pro sprchyTIMELESS
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Popis

neutrální vzhled
TIMELESS sestává z velmi čirého 
skla, PLANICLEAR, na němž je 
téměř neviditelný povlak. TIMELESS 
je tedy velmi transparentní a nemění 
vnímání barev, a to bez ohledu na 
tloušťku skla.

transparentnosti
Den za dnem je sklo chráněno proti 
korozi, neztrácí barvu a uchovává si 
svoji krásu.

Voda sklouzává po skle, což omezuje 
usazování vodního kamene a vznik 
skvrn. Zbytkové stopy se čistí 
snadněji než na neupraveném skle.

TIMELESS se vyrábí magnetronovým 
nanášením povlaku kovových oxidů. 
Tato úprava časem neztrácí svou 
účinnost a může vydržet všechny typy 
průmyslových zpracování (patenty).
 
Použití

Sklo TIMELESS je určeno pro 
použití ve sprše. Může být použito 
ve sprchové zástěně, ve sprchovém 
koutě nebo ve vanové zástěně. 

Výhody

transparentnosti
Navzdory pravidelnému čištění ztrácí 
sklo běžně v průběhu času svůj 
lesk. Na povrchu skla se objevují 
malá zdrsnění bělavé barvy. Na nich 
ulpívají vodní kámen a špína.

Povrch TIMELESS je trvale chráněn 
díky inovativnímu továrnímu nanášení 
vrstvy kovových oxidů. Sklo nebělá, 
zachovává si svoji transparentnost. 
Vodní kámen a nečistoty se na něm 
méně zachytávají: Čištění je snazší 
než u neupraveného skla.

TIMELESS

Zvětšený obrázek skla pro sprchy TIMELESS 
vystaveného každodennímu používání: žádná 
viditelná zdrsnění.

Zvětšený obrázek obyčejného skla pro sprchy 
vystaveného každodennímu používání: viditelná 
zdrsnění.

x 1000

x 1000

Okamžitý odtok vody

TIMELESS

TIMELESS

Během sprchování voda viditelně 
rychle stéká.
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TIMELESS

Urychlený test stárnutí: Vystavení účinku v 
teplém prostředí (teplota 50 °C) a vlhkém 
prostředí (vlhkost 95%) po dobu 14 dní.

Srovnávací test ochrany 
proti korozi

Žádná koroze, 
sklo si zachovává 
transparentnost.

Silná koroze, bílý 
povlak na skle bez 
povrchové úpravy 
TIMELESS.

TIMELESS Neupravené sklo

Test čistitelnosti stop vodního kamene a mýdla.

S TIMELESS je čištění rychlé a 
bez námahy. Po sprchování stěrka 
klouže po skle. Čištění na sucho je 
snazší.

Dobrá čistitelnost Střední čistitelnost

TIMELESS Neupravené sklo

Urychlený test usazování vodního kamene: 
Stříkání teplé vody 30 sekund každé 2 hodiny 
po dobu 14 dní.

kamene
Po TIMELESS voda stéká rychle a 
v porovnání s většinou existujících 
úprav zanechává méně stop vodního 
kamene.

Málo vodního 
kamene

Významné usazování 
vodního kamene

TIMELESS
Sklo s obvyklou 
úpravou

Srovnávací test odmlžování

Málo sražené páry na skle Málo sražené páry na skle

Mnoho sražené páry Sražená pára mizí pomalu

TIMELESS TIMELESS

Neupravené sklo Neupravené sklo

TIMELESS velmi rychle znovu získává svou původní transparentnost. 
Sražená pára se odpařuje rychleji než na neupraveném skle.

9



TIMELESS

Rozsah

Úprava TIMELESS je navržena pro 
čiré sklo o tloušťkách 4, 6, 8 a 10 mm.

±0,2 mm u 4 a 6 mm
±0,3 mm u 8 a 10 mm

3 210 x 6 000 mm
(Jiné rozměry: Prosím kontaktujte nás.)
 
Zpracování 

TIMELESS je sklo upravené na 
jedné straně. Jde o výrobek 
určený k tvrzení: Tvrzení je nutné 
pro získání konečné funkčnosti 
výrobku.

Vrstva TIMLESS je téměř 
neviditelná. Pro zjištění upravené 
strany se doporučuje označit 
cínovou stranu skla (pomocí 
detektoru nebo UV lampy).

Úprava TIMELESS je vždy na 
opačné straně, než je cínová strana 
(na straně vystavené atmosféře).

Abychom mohli určit strany skla, je 
vhodné umístit samolepicí nálepku 
na cínovou stranu (neupravenou 
stranu).

Výrobek může být zpracován za 
podmínek obecně používaných pro 
sklo float. TIMELESS je možné 
řezat, tvarovat a tvrdit.

Sklo může být zakřivené v 
poloměrech až do 1 m (je třeba 

počítat se zkouškami pro menší 
poloměry).

TIMELESS může být se sítotiskem 
na jedné nebo na druhé straně. 
Může být vrstvené, a to s výhradou, 
že sklo je předem tvrzené a že 
povlak je umístěn na vnější straně 
sestavy.

Pro všechny fáze zpracování 
používejte vhodné nástroje 
a materiály, abyste zamezili 
poškrábání povlaku.

Sklo v každé fázi zpracování důkladně 
osušte, abyste zabránili případným 
zbytkovým stopám, které se mohou 
stát po vytvrzení neodstranitelnými.

 

TIMELESS je v souladu s těmito 
normami:
–  EN 14428: Sprchové zástěny – 

Provozní předpisy a zkušební 
metody;

–  EN 1096 (třída A): Sklo ve 
stavebnictví – Sklo s povlakem.

10



TIMELESS

*Hodnoty měřené podle normy EN410.

Světelná 
propustnost

Světelná refl exe 
(strana sklo / 
strana povlak)

4 mm 89% 10%

6 mm 89% 10%

8 mm 89% 10%

10 mm 88% 10%

Magnetronový povlak

PLANICLEAR

Magnetronová linka

Optické vlastnosti 

Povlak TIMELESS není tónovaný ani 
zrcadlící, jeho vzhled se blíží čirému sklu.

Princip výroby 

TIMELESS se získává 
magnetronovým nanášením velmi 
odolného povlaku kovových oxidů 
podle řízeného průmyslového 
postupu.

Uvedení do provozu

Sklo musí být instalováno s 
povlakem TIMELESS směřujícím 
do vnitřku sprchy. TIMELESS je 
instalováno jako sklo pro sprchy 
stejné tloušťky. Uvedení do provozu 
musí být v každém případě v 
souladu s bezpečnostními normami 
a platnými předpisy.

(Více informací najdete v návodu k použití 
TIMELESS.)

Běžná údržba 

TIMELESS lze čistit měkkým 
hadrem a vodou nebo stěrkou. Je 
možné použít prostředky běžné 
údržby. Nepoužívejte ani prostředky 
obsahující abrazivní částice, ani 
abrazivní nástroje. 

(Více informací najdete v návodu k použití 
TIMELESS.)
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TIMELESS

Záruka  

Sklo pro sprchy TIMELESS má 
záruku ochrany proti korozi pro 
prvního kupujícího* po dobu 10 let, 
přičemž se počítá od prvního dodání, 
za normálních podmínek užívání 
a s výhradou, že budou dodrženy 
pokyny společnosti Saint-Gobain pro 
zpracování, manipulaci, údržbu a 
používání.

Ochrana proti korozi znamená, 
že sklo TIMELESS používané za 
těchto podmínek nebude vykazovat 
homogenní bělavý závoj, měřeno 
průměrem rozmazanosti** na straně 
povlaku, větší než 5%.

Tato záruka se nevztahuje na tyto 
případy:
–  Sklo je poničené, došlo k poškození 

skla náhodou nebo jinou vnější 
příčinou nebo je sklo používáno 
nesprávně;

–  sklo nebylo určeno, dopravováno, 
skladováno, manipulováno, 
instalováno, sestavováno, čištěno, 
používáno nebo ošetřováno podle 
pokynů uvedených v dokumentaci a 
na www.saint-gobain-glass.com;

–  uplynula původní záruční doba skla.

Omezení záruky: Tato záruka 
zahrnuje pouze samotnou výměnu 
skla TIMELESS nebo úhradu rozdílu 
mezi původní prodejní cenou a 
prodejní cenou skla bez povlaku, 
podle vlastního uvážení společnosti 
Saint-Gobain Glass.

V případě výměny bude sklo dodáno 
na adresu prvního kupujícího.

Tato záruka se netýká škrábanců, 
rozbití, prasklin, nahodilých 
přímých nebo nepřímých poškození, 
nezahrnuje náklady spojené s 
demontáží a zpětným umístěním 
skla. Záruka je nepřevoditelná a 
nepostupitelná.

Zákonná záruka zůstává.
* První kupující: klient Saint-Gobain Glass.
**Rozmazanost se měří poměrem mezi difuzní 
propustností a celkovou propustností (difuzní + 
zrcadlová) podle normy ASTM D1003 – 11e1.
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Známky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné, nebo zapsané společností Saint-Gobain. © Getty Images
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Nový standard 
průhledného sklaPLANICLEAR

VISION

13



Popis 

PLANICLEAR je sklo s nízkým 
obsahem železa, které nahrazuje 
PLANICLEAR. PLANICLEAR má 
vyšší světelnou propustnost, je 
méně zabarvené a působí estetičtěji. 
Jedná se o průhledné sklo nejvyšší 
kvality se zlepšenými optickými 
vlastnostmi. Díky vyšší světelné 
propustnosti a nižší absorpci 
odstraňuje architektonická omezení a 
poskytuje projektantům více svobody. 

Aplikace 

PLANICLEAR  nabízí novou úroveň 
odpovídající současným i budoucím 
energeticky úsporným domům. 
Při kombinaci s výrobky řady 
PLANITHERM umožňují výrobky 
PLANICLEAR poskytovat výtečnou 
tepelnou izolaci oken (Ug) při vyšším 
zisku z ohřevu sluncem (g), což vede 
ke snížení nákladů na vytápění. 
PLANICLEAR rovněž přispívá ke 
zvýšení úrovně průniku světla (LT) 
okny, a tím i k lepšímu přirozenému 
osvětlení denním světlem. Poskytuje 
vyšší komfort a současně snižuje 
potřebu umělého osvětlení. 
Neutrálnější barva PLANICLEAR 
pomáhá vhodně začlenit okna 
do dnešních domů. Pohled 
ven je přirozenější a nažloutlý 
odstín zvnějšku je omezen.

Lze jej použít na fasády. 

Výhody

S vyšším průnikem světla, než jaký 
je běžný u tradičních skel, pomáhá 
PLANICLEAR vytvářet jasnější 
interiéry, zvláště když je sklo použito 
jako přepážka. Vysoká průzračnost 
skla PLANICLEAR je zřetelná při 
použití silných skel, ať už jedno- či 
vícevrstvých (příčky, vnitřní dveře, 
sprchové kouty, výklady atd.).

Velmi mírně namodralý odstín 
zvýrazňuje viditelné dekorativní 
prvky na tabulích, například 
na stolech, přihrádkách či 
obslužných přepážkách.

Zvýšená neutralita prostupu světla 
nabízí dobré podání barev, což je 
důležité u výkladů (obchodů, muzeí, 
nábytku apod.). PLANICLEAR je 
ideální pro nanášení laků, smaltů 
nebo vzorů v bílých a pastelových 
barvách, protože barvy nezkresluje.

Sortiment 

Velikost Jumbo  (PLF) 
6 000 x 3 210 mm,
DLF 2250 x 3210 mm, 
DLF 2000 x 3210 mm.

 2,9 / 3,9 / 5,9 / 8 / 
10 / 12 / 15 / 19 mm.

výrobků (s povlakem, vrstvené, 
pískované, kalené atd.)

Zalety

Nový PLANICLEAR získat vynikající 
výsledky ve srovnání s PLANICLEAR.

PLANICLEAR

Viditelné 
parametry 

(%)

Energetické 
parametry(%) Solární faktor 

PLANICLEAR TL TE AE g

2 91 89 3 0,90

3 91 88 4 0,89

4 91 87 5 0,88

5 90 86 6 0,87

6 90 85 7 0,87

8 89 83 10 0,85

10 89 81 12 0,84

12 88 79 14 0,82

15 87 77 16 0,80

19 86 73 20 0,78
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Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky zapsané společností Saint-Gobain. 
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Plavené 
probarvené skloPARSOL

DESIGN
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Popis

PARSOL je plavené sklo probarvené ve 
hmotě, vyráběné stejným způsobem 
jako čiré sklo PLANICLEAR.

Použití 

Probarvené sklo PARSOL, stejně jako 
sklo PLANICLEAR, je určené pro mnoho 
využití, u něhož se vyhledává estetický 
vzhled probarveného skla nebo určité 
vlastnosti kontroly slunečního svitu:
-  vnitřní použití pro dekoraci, 

úpravu a vybavení;
-  vnější užití je jako monolitické nebo 

izolační sklo na fasády a zastřešení.

Sortiment 

Řada PARSOL zahrnuje 3 barvy:
- PARSOL BRONZE (BRONZOVÁ)
- PARSOL GRIS (ŠEDÁ)
- PARSOL VERT (ZELENÁ)

PARSOL BRONZE a PARSOL GRIS 
jsou k dispozici od 4 do 10 mm,
PARSOL VERT od 4 do 10 mm.

Kontaktujte nás.

Vlastnosti 
Referenční spektrofotometrické 
vlastnosti nejpoužívanějších 
PARSOL jsou dané:
- pro monolitické sklo;
- pro dvojité izolační sklo.

Posílené tepelné vlastnosti v 
kombinaci s nízkoemisním sklem 
typu PLANITHERM ULTRA N. 
Mechanické a akustické vlastnosti 
jsou stejné jako u běžného zasklení 
PLANICLEAR stejné tloušťky.

PARSOL může být předmětem stejných 
úprav jako čiré sklo PLANICLEAR. 
Používá se jako základní sklo pro 
výrobu mnoha jiných upravovaných 
výrobků: sklo s povlakem, vrstvené 
sklo, tvrzené sklo, sklo se sítotiskem, 
ozdobné, matné, pískované, lakované, 
opracované, zrcadlové, izolační sklo atd.

Instalace

Možnosti a doporučení pro instalaci 
jsou stejné jako u běžného čirého 
skla. Při jistých podmínkách užití 
může být doporučeno tepelné 
opracování nebo tvrzení skleněných 
tabulí, aby se předešlo riziku 
rozbití způsobeného teplem.

Plavená probarvená skla PARSOL 
odpovídají normě EN 572-2.

PARSOL

Monolitické sklo Plovoucí probarvené sklo PARSOL

Brązowy Zielony Szary
Tloušťka  (mm) 4 6 8 10 4 6 8 10 4 6 8 10

Světelné faktory

TL (%) 60 49 40 33 79 73 68 63 55 43 34 26

RL ext (%) 6 5 5 5 7 7 6 6 6 5 5 5

RL int (%) 6 5 5 5 7 7 6 6 6 5 5 5

TUV (%) 31 20 13 9 29 19 13 10 28 19 13 10

Energetické faktory

TE (%) 60 49 40 33 53 43 36 31 57 46 36 29

Reext (%) 6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5

Reint (%) 6 5 5 5 6 5 6 5 6 5 5 5

AE (%) 34 45 55 62 41 51 59 64 37 49 59 66

Solární faktor  g 0,68 0,6 0,53 0,48 0,63 0,55 0,5 0,46 0,66 0,57 0,5 0,45

Koefi cient Ug W/m2.K) 5,8 5,7 5,6 5,6 5,8 5,7 5,6 5,6 5,8 5,7 5,6 5,6

Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné známky, nebo známky zaregistrované u Saint-Gobain. Photo: no. Europe 1236, Fair stand Interior, Courtrai (B) Photographe: Marc Detiffe
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Barva Nominální Tolerance Rozměry 
(mm)

Bronzová
Šedá

3, 4, 5, 6 ± 0,2
6 000 x 3 210

8,10 ± 0,3

Zelená
4, 5, 6 ± 0,2

6 000 x 3 210
8,10 ± 0,3
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Plavené probarvené sklo
PARSOL 
ULTRA GRIS

DESIGN
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PARSOL ULTRA GRIS

Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné známky, nebo známky zaregistrované u Saint-Gobain
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Třpyt intenzivně šedého skla 
Popis
PARSOL ULTRA GRIS je plavené sklo 
značně probarvené ve hmotě; vyrábí 
se stejným způsobem jako čiré sklo. 
Jeho složení mu dává intenzivní a 
zářící šedou barvu.

Použití
Díky své široké škále tloušťky a všem 
možnostem zpracování PARSOL 
ULTRA GRIS nabízí značnou různost 
použití.

Vnitřní vybavení:
- vnitřní příčky a dveře
- sprchové a vanové stěny;
- sprchové kouty;
- obklady  zdí;
- radiátory;
- stolky a dna digestoří.

Mobiliář:
- stoly a stolky;
- přední strany nábytku.

Fasády:
- parapety.

Výhody
Barva a stupeň neprůsvitnosti 
PARSOL ULTRA GRIS jsou s tloušťkou 
více intenzivní. Tak jeho vzhled 
přechází z intenzivní šedé při 4 mm 
do prakticky neprůhledného zbarvení 
při 10 mm.

Různé výhody podle tloušťky:

Při oddělení prostoru je možné vidět 
vnitřek méně osvětleného prostoru, 
aniž by pozorovatel byl viděn. 

Z jasnější strany sklo vypadá jako sklo 
nalakované načerno.

mobiliáře. Sklo je dostatečně 
neprůhledné, aby zakrylo 
nedokonalosti zdi nebo zakrylo 
přední stranu nábytku.

vzhled «černého» skla, téměř 
neprůhledného. Sklo má masivní 
a kamenný vzhled připomínající 
eleganci onyxu.

Tloušťka (mm) 4 6 8 10

Zneprůhlednit nebo nechat 
vidět

Obložení

Vzhled «černého» skla 

Sortiment
(+/- 0,2 mm)

(PLF). Pro jiné rozměry nás 
kontaktujte.

Zpracování
PARSOL ULTRA GRIS se vyrábí z 

-  tvrzené sklo může být vystavené 
silnému zdroji tepla, především jako 
dno digestoře;

-  vrstvené získá bezpečnostní 
vlastnosti stejné jako STADIP pro 
stejné tloušťky;

-  vypouklé umožňuje zaoblit jeho tvary;
-  matné nebo se sítotiskem umožňuje 

individualizovat výzdobu.

Instalace
Možnosti a doporučení pro instalaci 
probarveného skla PARSOL ULTRA 
GRIS jsou stejné jako u běžného 
čirého skla. Při jistých podmínkách 
užití může být vyžadováno tepelné 
opracování nebo tvrzení skleněných 
tabulí, aby se předešlo riziku rozbití 
způsobeného teplem. 

Vlastnosti
Světelné faktory TL % RL %

Tloušťka (mm)

4 10 4

6 4

8 1 4

10 4

Předpisy
PARSOL ULTRA GRIS odpovídá normě 

Tento výrobek je označen CE.
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Extra čiré sklo s 
nízkým obsahem 

železa
DIAMANT

VISION

19



Popis
DIAMANT je unikátní bezbarvé, extra 
čiré sklo typu fl oat s velice nízkým 
obsahem oxidů železa. 

Výsledkem je, že sklo má velmi 
vysokou úroveň propustnosti světla 
a výrazně slabší zelený nádech ve 
srovnání s běžným sklem typu fl oat. 

Je tedy jediným čirým sklem, které 
umožňuje přirozené a věrné zobrazení 
bílých a pastelových odstínů barev 
při smaltování, lakování nebo potisku 
sítotiskem. DIAMANT je v souladu s 
normou EN 572-2.

Aplikace
DIAMANT je extra čiré sklo. Díky svým 
estetickým a optickým vlastnostem je 
vhodné pro širokou škálu interiérových i 
exteriérových aplikací:

-  interiérové dekorace: dveře, příčky, 
sprchové stěny;

- nábytek: stoly, stolky, police a regály;
- výlohy a výkladní skříně;
- izolační dvojsklo;
- vnější fasády;
-  speciální aplikace: DIAMANT je 

vhodné pro všechny aplikace, které 
vyžadují maximální přenos UV záření: 
kopírovací stroje, lékařské vybavení.

Výhody

pronikající dovnitř budovy. Přímý 
účinek na osvětlení celé místnosti, 
interiérové dekorace a předměty 
jsou optimálně nasvícené a mají 
nezkreslené barvy. 

díky 
své dokonalé průzračnosti umožňuje 
sklo DIAMANT vnímat skutečnou barvu 
předmětů a zajišťuje rovněž vysoce 
kvalitní průhled přes sklo. 

Absence zelených odlesků na skle 
zaručuje zvláště brilantní a syté barvy, 
pokud se DIAMANT používá při výrobě 
barevného skla SERALIT, EMALIT, 
PLANILAQUE
EVOLUTION.

DIAMANT

Extra čiré sklo s nízkým obsahem železa

DIAMANT
(3 mm)

Světelná propustnost až: 
91 %

Odraz světla:
8 %

Přenos UV záření: 
86 %

20



Rozměry

DIAMANT ije k dispozici v tloušťce 
15 a 19 mm pro výrobu velkých 
skleněných ploch.

 
Instalace

DIAMANT musí být instalováno v 
souladu s předpisy a doporučeným 
použitím. 

Zpracování

DIAMANT může být použito jako 
základní produkt pro širokou škálu 
zpracovaných produktů:

sklo STADIP, STADIP PROTECT, 
STADIP PROTECT neprůstřelné, 
k dispozici také v antirefl exním 
provedení VISION-LITE.

sklo SECURIT, tepelně zpevněné 
sklo PLANIDUR, stejně jako vysoce 
výkonné bezpečnostní sklo pro 
systémy strukturálního zasklení 
SECURIPOINT.

EVOLUTION.

EVOLUTION, s extra bílými nebo 
velmi zářivými barvami.

EVOLUTION v barvách extra bílá, 
slonová kost a světle modrá.

trojsklo CLIMATOP.

DIAMANT

Tloušťka
(mm)

Standardní Rozměry
 (mm)

3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 
15, 19 6,000 x 3,210

DIAMANT

21



DIAMANT

Fyzikální vlastnosti 

pohltivost zvuku jsou stejné jako u 
skla PLANICLEAR.

srovnání se sklem PLANICLEAR.

DIAMANT

Tloušťka                 mm 3 4 5 6 8 10 12 15 19

Rozměry                 kg/m2 7.5 10 12.5 15 20 25 30 37.5 47.5

Propustnost světla

LT                        % > 91 > 91 > 91 > 91 > 91 > 90 > 90 90 90

LRe                       % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

LRi                       % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

UV       TUV               % 87 86 84 83 81 78 77 74 71

Energetický faktor

Te                        % > 88 > 89 > 88 > 88 > 87 > 86 > 85 > 83 > 82

Re                        % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Ri                         % 8 8 8 8 8 8 8 8 8

A                         % 1 2 2 2 3 4 4 5 7

Solární faktor

g EN 410 0.91 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87

g ISO 9050 M1 0.91 0.90 0.90 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 0.87

Stínící koefi cient 1.05 1.04 1.04 1.04 1.03 1.03 1.02 1.01 1.00

Koefi cient U              W/(m2.K) 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.6 5.6 5.5 5.3
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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Antirefl exní skloVISION-LITE
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VISION-LITE

Zasklení s minimálním odrazem!

Popis
VISION-LITE je antirefl exní sklo 
s vrstvou, která výrazně snižuje 
odraz světla na povrchu skla. Pro 
dosažení antirefl exního účinku musí 
být sklo opatřené protiodrazovou 
vrstvou na obou stranách. 
VISION-LITE sklo s povlakem se 
získá magneticky rozšířeným
katodovým naprašováním 
v podmínkách vakua, za 
použití průhledného povlaku 
kovového oxidu na sklo. 

Aplikace
VISION-LITE je ideální pro 
všechny aplikace, které vyžadují 
maximální průhlednost a 
neporušené vidění skrze sklo.

Exteriéry:
-  výkladní skříně obchodů 

a výstavní síně;
-  prosklené plochy v 

panoramatických restauracích;
-  řídicí věže, kontrolní a 

dohledové sály;
-  zástěny samostatných kabin 

diváků u terasovitých stadionů.

-  vitríny v muzeích a ochranné 
zástěny obrazů;

-  stojany a vitríny v prodejnách;
-  interiérové příčky (nemocnice, 
čisté prostory, kontrolní sály, atd.);

-  televizní studia (zamezuje 
odrazům před kamerami);

-  tlumočnické kabiny a zvukové 
kabiny (konferenční sály, 
nahrávací studia, atd.);

- zoologické zahrady a akvária.

-  kabiny pro ovládání strojů na 
staveništích (jeřáby, traktory, atd.);

-  ochranné stěny u 
automatických bankomatů;

-  informační nebo reklamní 
panely na nádražích, 
dálnicích, letištích atd.

Výhody
vysoká 

průhlednost a velmi nízký zbytkový 
odraz (asi 10 krát menší odraz 
než u klasického skla), lepší 
viditelnost. Odraz světla je obvykle 
8 %. Díky pouze 1% zbytkového 
odrazu eliminuje antireflexní 
VISION-LITE téměř všechny odrazy 
a umožňuje optimální vidění.

 lepší 
kontrast a reprodukce barev.

K dispozici 
ve velkých rozměrech pro 
průčelí obchodů nebo výkladní 
skříně v showroomech.

 VISION-LITE je k 
dispozici jako STADIP PROTECT, 
laminované bezpečnostní sklo 
pro zvýšenou bezpečnost

díky vynikající 
transparentnosti a nízkému odrazu 
světla může VISION-LITE omezit 
potřebu používání slunečních 
zástěn, snižuje rovněž požadavky na 
umělé osvětlení interiérů a náklady.
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VISION-LITE

Sortiment

-  VISION-LITE je k dispozici jako 
vrstvené sklo STADIP, vyrobené na 
extra čirém skle DIAMANT;

-  semi VISION-LITE je monolitické sklo 
používané pro výrobu VISION-LITE; 
VISION-LITE je vyrobeno laminací 
dvou dílů Semi VISION-LITE;

-  bezpečnost: vrstvené sklo STADIP 
PROTECT;

-  zvuková izolace při použití 
STADIP SILENCE;

-  VISION-LITE lze skládat do celků s 
dvojitým zasklením, skládajících se 
z 2 tabulí vrstveného skla VISION-
LITE, v tomto případě jsou všechny 
čtyři plochy opatřené antirefl exní 
vrstvou. Pro docílení lepších 
tepelně izolačních vlastností může 
být vnitřní tabule vnitřní vrstvené 
okenní tabule nahrazena sklem s 
povlakem s nízkou emisivitou, jako 
je např. PLANITHERM.

Zpracování a instalace

VISION-LITE je sklo s povlakem, 
který je použitý na obou stranách. 
Musí být zpracováno a instalováno 
v souladu se specifi ckými pokyny.
-  VISION-LITE je sklo s 

povlakem nemůže být tepelně 
tvarované, tj. např. tvrzené 
nebo tepelně zpevněné;

-   pro účely zastřešení se 
nedoporučuje umístění antirefl exní 
vrstvy směrem ven (čelní strana 1);

-  u horizontálních interiérových   
aplikací (muzejní vitríny, regály, 
stoly apod.), musí být přijata 
taková opatření, aby se zabránilo 
častému a nadměrnému výskytu 
otisků prstů a riziku poškrábání. 

Nahlédněte prosím do dokumentů 
s názvem «VISION-LITE – Návod k 
použití» a « VISION-LITE – montáž, 
instalace a údržba”.

Složení
Sklo Rozměry(2)

DIAMANT
extra čiré Délka (mm) Šířka (mm)

Vrstvené
VISION-LITE 8.8 - 12.8 - 16.8 - 20.8(1) - 6,000 3,210

Semi VISION-LITE 4 - 6 - 8 - 10 mm - 6,000 3,210

(1) Ostatní složení na vyžádání.
(2) Tyto rozměry jsou na bázi použitého skla. Maximální 
rozměry hotového výrobku závisí na technických možnostech 
v místě montáže.
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VISION-LITE

Charakteristiky

Srovnání charakteristik 
konvenčního skla PLANICLEAR s 
antirefl exním sklem VISION-LITE.

(*) U DIAMANT hodnoty skla uvedené v 
souladu s normou EN410. Hodnoty odrazu 
jsou měřené kolmo k zasklení. V případě 
klasického zasklení se odraz zvyšuje, jestliže 
je sklo pozorováno z šikmého pohledu. 

VISION-LITE splňuje požadavky na trvanlivost 
třídy A evropské normy EN1096.

Zbytkový odraz antirefl exního 
skla VISION-LITE je velmi nízký 
(přibližně méně než 1 % jako 
monolitické vrstvené sklo). Za 
některých podmínek osvětlení, 
prostředí a dle určitého úhlu 
pozorování je však stále viditelný. 

Zbytkový odraz závisí na úhlu, 
z kterého je na sklo nahlíženo. 
Kolmo ke sklu je mírně namodralý 
a může se mírně lišit. Pro externí 
aplikace (např. výlohy) se důrazně 
doporučuje prohlédnout si vzorek 
skla v místě budoucí aplikace.

Propustnost 
světla
TL %

Světelná 
odrazivost

RL %

PLANICLEAR
8.8

87 8

VISION-LITE* 96 1

PLANICLEAR
12.8

85 8

VISION-LITE* 96 1

PLANICLEAR
16.8

83 8

VISION-LITE* 95 1

PLANICLEAR
20.8

83 8

VISION-LITE* 95 1
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Leptané skloSATINOVO MATE

DESIGN
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Popis

SATINOVO MATE se získává 
matováním jedné strany skleněného 
produktu kyselinou (leptání): 
- čiré PLANICLEAR;
- extra čiré DIAMANT;
- tónované PARSOL.
Tato úprava mění vzhled skel, 
která mají jemný, hedvábný 
povrch, jsou matná a průsvitná.

Aplikace

Matná, saténová povrchová úprava 
skla SATINOVO MATE vytváří 
sofi stikovaný vzhled. SATINOVO MATE 
umožňuje průnik světla při zachování 
pocitu soukromí všude, kde je 
používáno. Tyto vlastnosti umožňují 
při navrhování dekorací obytných 
nebo komerčních prostor vytvořit 
měkké světlo, intimní a elegantní 
atmosféru. SATINOVO MATE je 
určeno pro celou řadu aplikací:
- dveře, okna a příčky;
- obklady stěn;
- sprchové zástěny;
- schodišťové stupně, 
podlahové dlaždice;
- nábytek (stoly, kancelářský 
nábytek, dveře skříní, atd.).

SATINOVO MATE
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Výhody
Vlastnosti SATINOVO MATE 
jsou odpovědí na současné
požadavky, pokud jde o dekorace 
celé řady interiérových prostor:

 současný a moderní 
vzhled materiálu;

 vynikající 
rozptyl světla;

saténový účinek 
bez transparentnosti;

 výrazné 
snížení otisků prstů.

Rozměry

U projektů, kde chcete využívat 
následující materiály, nás 
prosím kontaktujte:

SATINOVO MATE

Podklady Tloušťka 
(mm)

Standardní 
rozměry (mm)

PLANICLEAR
4, 5, 6, 8

3,210 x 2,000 
3,210 x 2,200 
3,210 x 2,400

10, 12, 15, 19 3,210 x 2,000 
3,210 x 2,400

DIAMANT 4, 5, 6 3,210 x 2,400

PARSOL Bronz, 
šedá 4, 5, 6, 8 3,210 x 2,000 

3,210 x 2,400

PARSOL Růžová 5, 6 3,210 x 2,000 
3,210 x 2,400

PARSOL Zelená 5, 6, 8 3,210 x 2,000

Modře tónované 
sklo

5, 6 3,210 x 2,000

SATINOVO MATE

pocit soukromí. 
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Zpracování

SATINOVO MATE ředstavuje všechny 
technické vlastnosti skla PLANICLEAR 
z hlediska potenciálu kombinací. Tyto 
charakteristiky splňují řadu požadavků:

Bezpečnost
SATINOVO MATE lze vrstvit s použitím 
bezpečnostního skla STADIP a 
STADIP PROTECT. SATINOVO MATE 
může být tvrzeno na typ SECURIT.

SATINOVO MATE může být s dvojitým 
zasklením jako CLIMAPLUS DESIGN.  
SATINOVO MATE může být vrstveno s 
akustickým PVB: STADIP SILENCE. 

SATINOVO MATE může být upraveno 
ohýbáním na zakřivený typ CONTOUR, 
postříbřením a opracováním hran.

Instalace

SATINOVO MATE se řeže stejným 
způsobem jako sklo PLANICLEAR. 
Neleptaná strana by měla být 
umístěna na řezacím stole.

Leptaná strana nesmí být 
v kontaktu s PVB.

Umístění matované strany skla 
SATINOVO MATE jako skla na 
vnější fasádu se nedoporučuje.

SATINOVO MATE

SATINOVO MATE
Propustnost světla Tloušťka 

mm

Kyselinou 
leptaná 
strana

Rozměry 
kg/m2

LT % LRe %

Čiré 88 8

5 2 12.5

Modré 61 7

Bronzové 53 7

Šedé 49 8

Růžové 73 8

Zelené 75 8
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Ultra odolné 
satinované skloANTISCRATCH

DESIGN
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ANTISCRATCH

Popis

ANTISCRATCH je jediné satinované 
sklo, které je díky své speciální 
úpravě odolné proti poškrábání a 
otiskům. Tato odolnost a způsob, jak 
jej lze snadno čistit vodou, z něj činí 
ideální produkt pro širokou škálu 
aplikací.

Aplikace

ANTISCRATCH lze použít:
- kuchyňské pracovní plochy;
- schodišťové stupně;
- skleněné podlahy.

Výhody

- Může být tvrzeno a vrstveno; 
-  může být použito v interiéru i 

exteriéru;
-  je protiskluzové;
-  snadno se čistí a je přirozeně 

odolné vůči bakteriím;
-  má vynikající vlastnosti šíření světla 

a jeho rozptylu.

Benefi ty

-  Odolnost proti poškrábání a 
otiskům;

- design, propracovanost;
- bezpečnost;
- dlouhá životnost.

Sortiment

-  Vnitřní stranu satinovaného skla lze 
upravit podle přání potiskem;

-  tloušťky 8 mm a 10 mm;
- max. rozměry 2250 x 3210 mm;
- další formáty na vyžádání.

Zpracování

-  Částečný nebo úplný tisk na vnitřní 
straně skla;

-  může být vyrobeno z tvrzeného skla 
(SECURIT) nebo vrstveného skla 
(STADIP);

-  může být vyrobeno z extra čirého 
skla DIAMANT;

-  můře být upraveno opracováním 
hran a vrtáno; 

-  sklo musí být před zpracováním 
a instalací skladováno v suchém 
prostředí.

-  Použijte houbu, jemný čisticí 
prostředek a čistou vodu.
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DESIGN

Ryzí odrazMIRALITE REVOLUTION

33

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D



Ekologická stopa MIRALITE 
REVOLUTION byla snížena 
optimalizací každého kroku jeho 
životního cyklu. 

bez toxických látek. 

 vlastnosti, 
které jsou výsledkem hlavního 
programu výzkumu a vývoje, 
zůstávají nezměněny. 

Atraktivní vzhled pro vytvoření 
příjemného životního prostoru 
plného světla.

MIRALITE REVOLUTION
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Aplikace
Vlastnosti MIRALITE REVOLUTION 
přispívají k optickému 
interiérových prostor (zvýšení 
úrovně světla, prostředí doplněné 
originálními designy…). 

Je ideální pro použití v bytech 
(koupelny, haly, chodby…) a v 
komerčních prostorách, jako 
např. v úřadech, fi rmách, hotelích, 
restauracích, sportovních halách,… 

K dispozici v různých tvarech pro
vytvoření nových dimenzí zrcadel 
s rámem nebo bez rámu, obklady 
stěn, jako prvek nábytku (stoly, 
dveře skříní, police),…

Sortiment
MIRALITE REVOLUTION

(mm) 2 3 4 6 8

Čiré

Extra Čiré

Bronzová

Šedá

Zelená

PLF: 3,210 x 6,000 mm;
DLF: 
3,210 x 2,000/2.250/2,440/2,550 mm.

2, 3, 4, 5 a 6 mm +/- 0,2 mm;
8 mm +/- 0,3 mm.

MIRALITE REVOLUTION
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ENERGIE A
SUROVINY

Během 3 let o 10 % snížení energie 
pro výrobu skla. 30% recyklovaného 
skla v kompozicích zrcadel. 

VÝROBA

-  Snížení emisí CO2 a emisí prachu 
(elektrofi ltry); 

-  úprava a opětovné použití vody 
používané z 30 %;

-  Rrecyklace kovových zbytků 
(palladium, stříbro), prvků 
vzácných zemin (oxid ceritý) a 
střepů (úlomky skla).

jak je specifi kováno v nařízeních 
REACH . Továrny mají zařízení 
na zpětné získávání a znovuvyužití 
rozpouštědel, která se uvolňují při 
výrobě.

Certifi kace závodů: 
(životní prostředí),  (kvalita) 
a  (bezpečnost). 

LOGISTIKA

kilometrů a emisí CO2

-  Zrcadla jsou vyráběna ve stejném 
závodě jako sklo;

-  závody se nacházejí v blízkosti 
zákazníků.

recyklovaného skla

 méně emisí CO2!

MIRALITE REVOLUTION
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(*) Olovo je silný antikorozní prostředek tradičně, používaný v nátěrech aplikovaných na 
zadní straně zrcadel. To je potenciálně nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. 

(**) Těkavé organické sloučeniny (VOC) a formaldehyd jsou organické chemické látky, které 
se mohou snadno šířit při pokojové teplotě. Při vysoké koncentraci v místnosti mohou 
způsobit zdravotní problémy (podráždění očí, dýchací

obtíže, atd.). 

(1)  REACH (Registrace, Evaluace a Autorizace CHemických látek): Evropský systém 
regulace týkající se bezpečného používání chemických látek. (2) ppm (parts per milion): 
Jednotka pro měření nízkých koncentrací látek. 

Jeden ppm odpovídá poměru 10-6, tj. jeden gram na tunu.

(3)TÜV (Technischer Überwachungs-Verein): německá kontrolní a standardizační agentura 
potvrzující bezpečnost a kvalitu výrobků.

(4) RoHS: Evropská směrnice 2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných 
látek v elektrických a elektronických zařízeních.

(5) AFSSET: Francouzská agentura pro zdravotní bezpečnost životního a pracovního 
prostředí (Francie).

(6) AgBB: Výbor pro zdravotní hodnocení stavebních výrobků (Německo).

(7) EN 1036: Evropská norma týkající se kvality zrcadel určených pro vnitřní prostory (skla 
v budovách).

Měření podle normy ISO 16000 pořízená EUROFINS

Udržení kvality vzduchu ve vnitřním prostoru MIRALITE 
REVOLUTION je designový materiál, který je pozoruhodný 
díky své velmi nízké úrovni emisí těkavých organických 
sloučenin (VOC)** a formaldehydu**

Měření po 28 dnech

Total COV
(jako ekvivalent toluenu)

Formaldehyde
(metodou DNPH)

MIRALIT  
REVOLUTION ≤ 6 µg/m3 ≤ 3

AFSSET / AgBB6 < 1,000 µg/m3 10 µg/m3

Vyrábí se  (látky obsažené 
v některých změkčovadlech).

2). Hluboko pod úrovní limitů 

DLOUHÁ ŽIVOTNOST A KVALITA

MIRALITE REVOLUTION je ekologicky šetrnou 
alternativou při zachování technických parametrů 
skleněných zrcadel fi rmy Saint-Gobain:
- vynikající vlastnosti podporující dlouhou životnost;
- překračuje požadavky normy EN 1036(7).

Test Standard MIRALITE 
REVOLUTION

Maximální koroze 
hran (µm) ≤ 

Maximální koroze
hran (µm) ≤ 

Maximální koroze
hran (µm) ≤ 

-  MIRALITE REVOLUTION nese značku CE a jeho 
charakteristiky jsou neustále monitorovány.

Standardní 
zrcadlo

RoHS4  < 

US Federal < 

MIRALITE
REVOLUTION

< 

Obsah 
olova 
Děleno 

Obsah olova v suchém nátěru podle normy ISO 11885, zjištěno TÜV (3)

MIRALITE REVOLUTION
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Změny a úpravy

MIRALITE REVOLUTION je vhodné 
pro řezání všech typů geometrických 
tvarů i do méně obvyklých, 
nepravidelných tvarů. Po rozřezání 
může být vrtáno a upravováno 
(zkosená hrana, sražená hrana atd.). 

MIRALITE REVOLUTION lze
upravit podle přání zákazníka 
například doplněním loga, 
pískovaným designem nebo 
gravírovaným motivem.

Optické Charakteristiky
MIRALITE REVOLUTION

% Rl minimum
3 mm
4 mm

89
6 mm 88

Měření odrazivosti se provádí v souladu s 
požadavky normy EN 410, s úhlem dopadu 
světla do 8°u běžného standardu (podle 
normy EN 1036.1).

MIRALITE REVOLUTION
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Instalace

Zasklívání do rámu
Ujistěte se, že rám je čistý a suchý. 
Umístěte zrcadlo na pevné klíny 
o minimální tloušťce 3 mm, aby 
bylo možné zrcadlo nadzvednout a 
zamezit jeho kontaktu s kondenzační 
vodou, která by se mohla 
nahromadit v rámu.

Fixační podložky
-  Používejte vhodné upevňovací 

prvky;
-  zamezte přímému kontaktu mezi 

sklem a kovem užitím plastových 
vložek a distančních podložek; 

-  nasaďte zrcadlo bez použití 
nadměrného tlaku.

Upevnění lepením
-  Zajistěte MIRALITE REVOLUTION 

použitím lepidla na zrcadla nebo 
silikonového lepidla, výhradně na 
bázi alkoholu či OXIMu*, společně s 
oboustrannými lepicími polštářky; 

-  dodržujte pokyny výrobce lepidla.

(*) Máte-li jakékoliv pochybnosti, zda jsou použité 
výrobky neutrální, je nutné provést test
na povrchové vrstvě.

 
Prosím, kontaktujte fi rmu Saint-
Gobain Glass.

-  Nepoužívejte agresivní přípravky 
(roztok kyseliny, vysoce alkalické 
nebo velmi abrazivní prostředky);

-  Zajistěte, aby nezůstaly zbytky 
čisticích prostředků na okrajích.

MIRALITE REVOLUTION musí být 
instalováno v souladu s platnými 
předpisy. Je často nutné použít 
zrcadla s bezpečnostní fólií.

Bez ohledu na to, jak je zrcadlo 
připevněno, zajistěte následující:
-  zrcadlo instalujte na nosnou zeď, 

která je stabilní, čistá, suchá, bez 
agresivních látek a absolutně rovná;

-  zajistěte dostatečný prostor mezi 
nosnou stěnou a zrcadlem kvůli 
dobré ventilaci (5 mm prostor, 
pokud je zrcadlo kratší než 1 m, a 
10 mm, pokud je zrcadlo vyšší);

-  ponechte mezeru 1-2 mm mezi 
zrcadly, pokud jsou instalována 
vedle sebe;

-  vyvarujte se umístění zrcadla v 
blízkosti zdroje tepla (osvětlení, 
topení, atd.

Principy zpracování

ochrana proti oděru a poškrábání:
zanedbatelně malé emise těkavých organických sloučenin

ochrana proti korozi:

přilnavost / trvanlivost

refl exe

chemická aktivace

Sklo

MIRALITE REVOLUTION
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MIRALITE REVOLUTION
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Chromované skloMIRASTAR

VISION
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Popis

Vrstvy MIRASTAR, vyvinuté na bázi 
chromu, jsou ukládány technikou 
katodického rozprašování. Na 
rozdíl od zrcadel na bázi stříbra 
může být MIRASTAR tvrzeno
a vystaveno po delší dobu vlhkému 
prostředí. Tyto vlastnosti výrazně 
rozšíří možnosti aplikací. 

Aplikace

Vzhledem k tomu, že sklo může 
být v mnoha ohledech upravováno, 
je MIRASTAR vhodné pro širokou 
škálu aplikací, uvnitř i vně 
budov. Je velmi oblíbené mezi 
architekty a interiérovými
designery, kteří prakticky všichni 
využívají možnost přeměnit a 
vyzdobit pomocí zrcadel místnosti 
s cílem zvýšit pomocí nich pocit 
prostoru, světla a perspektivy.

Tvrzené nebo vrstvené MIRASTAR 
je kompatibilní s moderními 
upevňovacími systémy, ať už 
používáte svorky či vrtané systémy.

Ať už broušené nebo smaltované 
působí MIRASTAR samo o sobě 
jako dekorativní prvek. 

MIRASTAR je téměř imunní vůči 
oxidaci a je vhodné pro montáž v 
prostorách, kde je vysoká úroveň 
vlhkosti nebo které vyžadují např. 

používání velkého množství mycích 
prostředků pro dezinfekční účely.

MIRASTAR se vyznačuje velmi 
nízkou úrovní transparentnosti, 
a pokud je namontováno v tmavé 
místnosti, umožňuje pozorovat 
vnitřek osvětlené místnosti a 
nebýt viděn. Ze světlejší místnosti 
vypadá zeď jako běžné zrcadlo.

Použití MIRASTAR v komerčních 
prostorách vnáší do celkového 
designu pocit originality.

Fasády
MIRASTAR je ideální pro použití 
jako vyplňovací prvek na fasádách. 
U fasádních obkladů lze tvrzené 
verze skla zabudovat do zavěšeného 
exteriérového zasklení (PEG).

MIRASTAR

Absolutní zrcadlový efekt
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Výhody
Díky inovacím MIRASTAR je fi rma 
Saint-Gobain Glass schopna nabídnout 
skutečnou výhodu architektům, 
kteří už dávno využívají zrcadla 
pro fi nalizaci fasád budov nebo
k dekoracím interiérů.

Sortiment
MIRASTAR je k dispozici až délce 6 
m a šířce 3,21 m, a je vhodné pro 
všechny druhy interiérového vybavení, 
včetně částí jakékoliv výšky.

Rozměry

(1) Prosím, kontaktujte nás k 
zjištění dostupnosti produktů.

Změny a úpravy
Díky unikátnímu složení bez 
použití ochranného laku lze 
MIRASTAR použít pro všechny běžné 
projekty zasklení s úpravami:
-  aplikace s použitím tvrzeného* 

nebo vrstveného skla, pokud 
jsou požadovány bezpečnostní 
charakteristiky;

-  v aplikacích, kde je vhodné použít 
zakřivené nebo zaoblené kontury;

-  potisk sítotiskem pro dekorace 
přizpůsobené podle přání zákazníků. 

(*) Pro účely tvrzení skla je povoleno použít 
radiační i konvekční pece. Nahlédněte do 
technické sekce pro další informace.

MIRASTAR

Tloušťka (mm)
Rozměry (mm)

Délka Šířka

4, 5, 6, 8 et 10 6,000 3,210

MIRASTAR

Pokyny pro instalaci

v přísném souladu s platnými 
předpisy.

že aplikace a použité prostředky 
realizace jsou v souladu s pokyny 
fi rmy Saint-Gobain Glass. Prosím, 
kontaktujte nás v případě potřeby 
těchto informací.
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MIRASTAR

Charakteristiky
Díky své vynikajícím odolnosti 
proti poškrábání a dlouhé 
životnosti lze sklo MIRASTAR 
přirovnat k tvrdé pyrolytické 
vrstvě. Tento výrobek prošel 
všemi testy úspěšně, s „vlajícími 
prapory”, včetně testů třídy A
specifi kovaných v normě „Vrstvené 
sklo” EN 1096-2, nebo testů 
týkajících se normy EN 1036 „Sklo 
ve stavebnictví - Zrcadla ze skla 
fl oat se stříbrným povlakem, 
určená pro vnitřní použití”:
- zkouška odolnosti proti oděru;
- odolnost proti působení kyselin;
- odolnost proti kondenzaci;
- odolnosti v neutrální solné mlze;
-  zkouška odolnosti kyselině 

octové s mědí.

MIRASTAR

Propustnost světla
LT (%)

Odraz světla
 LR (%)

3 58
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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DESIRE

„mistrovský kousek” v této branži.

Vyvinuto v úzké spolupráci s 
architektem a designérem Fabrice 
Knollem, specialistou na vybavení 
hotelů a lázeňských a wellness 
zařízení (spa). Tato nová generace 
osvětlených zrcadel promění vaši 
koupelnu v klidný, relaxační a 
příjemný prostor při respektování 
udržitelného rozvoje. Tajemství tkví 
v kreativním využití světla.

Nejdříve design: Fabrice Knoll 
používá unikátní sklářskou 
technologii k přeměně 
„utilitárních”, tedy užitných prvků 
v nádherné předměty v jejich pravé 
kráse. Vybrané návrhy rozbíjejí 
jednotnost povrchu zrcadel. 
Atmosféra připomínající pobyt 
v lázních je vyvolána použitím 
jednoduchých vzorů, které vyhovují 
všem stylům dekoru.

Dále osvětlení: mnohem více než 
jen pouhé světlo – tato zrcadla 
vytvářejí pocit relaxace a intimity. 
Firma GLASSOLUTIONS používá 
u svých nových svítících zrcadel 
DESIRE speciální LED diody, 
díky kterým docílí rozptýleného 
světla. Jsou to proto více než 
pouhá osvětlená zrcadla, tyto nové 

kreace firmy GLASSOLUTIONS 
jsou odrazem pocitu pohody. Tato 
zrcadla jsou opravdu nádherná 
obzvláště ráno: jejich měkké, teplé 
světlo nás něžně probudí a zároveň 
vzbuzuje pocit přílivu energie. Ve 
večerních hodinách nám pak tato 
zrcadla pomáhají uvolnit napětí 
z celého dne.

Jako bodové zdroje světla jsou tato 
zrcadla vhodná také pro použití v 
kancelářích, ložnicích a obývacích 
místnostech. Jsou vhodná i pro 
účely v oblasti hotelnictví. Řada 
DESIRE ilustruje skutečnou touhu 
fi rmy GLASSOLUTIONS pomoci 
obohatit obor interiérového designu 
při respektování principů trvale 
udržitelného rozvoje.

Nová generace zrcadel s integrovaným LED osvětlením 
v různých vzorech s nastavitelnou intenzitou světla

Fabrice Knoll
Architekt/
designer 
založil v 
roce 1986 
společně se 
svým bratrem 
Didierem svou 
vlastní firmu.
V duchu 

neustálých inovací a předvídání 
nových trendů v dynamicky se 
rozvíjející společnosti je Fabrice 
odhodlán začlenit do každého díla 

své architektonické a průmyslové 
tvorby lidský rozměr. Jeho 
multidisciplinární dovednosti 
mu umožňují prozkoumat další 
kreativní oblasti, a to jak pro 
potřeby svých zákazníků, tak i pro 
veřejnost. Kromě tvorby mnoha 
tematických projektů a dekorací 
je také tvůrcem fotografií a 
autorem knihy „Concevoir et 
réaliser sa Salle de Bains”
(Vytvořte a realizujte design 
a dekorace své koupelny) a 
fotografem.
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DESIRE

Popis 

exkluzivní design s inovativním 
využitím LED diod. Jsou skutečně 
mistrovským dílem fi rmy 
GLASSOLUTIONS.

docílených technikou pískování.

kvůli pocitům, které evokují: motiv 
oblázků, geometrický motiv, 3D 
motiv, motiv bublin, motiv jemných 
křivek. Jejich tvary jsou navrženy tak, 
aby vytvářely pocit klidu a míru.

Motivy jsou umístěny podél okrajů 
zrcadla tak, aby nenarušovaly pohled 
do zrcadla.
Vzory se vytvářejí technikou 
pískování. Aplikace probíhá za 
vysokého tlaku na příslušné plochy 
zrcadla, kde písek odstraní povlak 
na povrchu a vrstvu stříbra tak, že 
zůstane pouze průsvitné sklo. Na 
povrchu není znát žádný rozdíl mezi 
povrchem zrcadla a vzory samotnými. 
Zrcadla jsou certifi kována v souladu s 
evropskou normou EN 60598.

Inovativní uspořádání LED žárovek 
pro větší pohodu: všechna zrcadla 
jsou vybavena posvícením zezadu.
LED žárovky, uzavřené v pouzdrech, 
jsou umístěny na zadní straně 
zrcadla pro efekt měkčího světla. 
Pískování se provádí také na zadní 
straně. 

Tento systém umožňuje i osvětlení 
složitějších vzorů, než jsou obvyklé u 
těchto typů zrcadel. 

LED žárovky s teplým bílým světlem: 
svítící LED zrcadla používají LED 
žárovky s teplým bílým světlem. 
Teplota barev mezi 3000° a 4000° 
Kelvina dává měkké světlo, které je 
dostatečně jasné, aby osvítilo obličej.

Svítící zrcadla řady DESIRE jsou 
vybavena LED žárovkami, které mají 
delší životnost, než tradiční žárovky 
a neonové zářivky, a také nízkou 
spotřebu energie.

Svítící LED zrcadla řady DESIRE 
jsou vybavena výjimečně čistými 
a inovativními zrcadly MIRALITE 
REVOLUTION. Mohou se právem 
pochlubit technickou rafi novaností, 
kterou byste od zrcadel fi rmy Saint-
Gobain vždy očekávali. Byla navržena 
s ohledem na životní prostředí a s 
myšlenkou udržitelného rozvoje.

Jsou určena pro použití v 
koupelnách, kancelářích nebo 
hotelových pokojích. DESIRE je 
inovativní řada zrcadel osvětlených 
pomocí LED, určených pro vytvoření 
intimního a relaxačního prostoru.

Řada zahrnující 5 modelů se může 
pochlubit moderním designem:
Studené LED osvětlení Teplé LED 
osvětlení.

nepředstavují žádná zdravotní 
rizika. Tak jako všechny výrobky 
firmy GLASSOLUTIONS splňují 
veškeré požadavky na nejvyšší 
bezpečnost a protipožární ochranu.

Zrcadla osvětlená pomocí LED 
respektují životní prostředí.
Neobsahují olovo. Chrání kvalitu 
vzduchu v interiéru díky velmi nízké 
úrovní emisí těkavých organických 
sloučenin (VOC) a formaldehydu.

Cold LED lighting        Hot LED lighting 
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DESIRE

Aplikace 

jsou speciálně určena pro hotely, 
dokonale se však hodí také
do koupelen, ložnic a kanceláří.

jsou vhodná pouze pro použití 
v interiérech, a to v souladu s 
platnými předpisy.. 

Výhody

LED diodami propůjčují prostorům 
pocit hebkosti a pohody.

jednoduchá elektrická přípojka je 
vše, co potřebujete.

zrcadel MIRALITE REVOLUTION.

IP44 (ochrana před vniknutím 
pevných těles a proti stříkající vodě) 
pro chráněné instalace v koupelnách 
v zónách 2 a 3.

proti zamlžení.

MIRALITE REVOLUTION
pro čistý odraz

Zrcadla MIRALITE REVOLUTION 
neobsahují žádné nebezpečné látky. 
Je to nová generace zrcadel,
která pomáhá udržovat zdravé a 
příjemné prostředí. Ekologická 
stopa těchto zrcadel byla snížena 
optimalizací každého kroku jejich 
životního cyklu.

recyklovaného skla.

žádné olovo, měď ani žádné ftaláty.

v místnosti díky velmi nízké emisi 
těkavých organických sloučenin 
(VOC) a formaldehydu.

závodě jako sklo a továrny se nachází 
v blízkosti zákazníků, aby bylo 
možné co nejvíce zkrátit přepravní 
vzdálenosti a emise CO2.
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DESIRE

PRIOR (zrcadlo s bublinkami)
V 60 x Š 90 cm
Dotykový spínač ZAP/VYP v pravém 
dolním rohu zrcadla
Podsvícení
Fólie proti zamlžení
CE, CLII
IP44 do koupelen, zóna 2
Záruční doba 2 roky

MAJORIS (zrcadlo s oblázky)
V 60 x Š 90 cm
Oboustranné zrcadlo
Dotykový spínač ZAP/VYP v pravém 
dolním rohu zrcadla
Podsvícení
Fólie proti zamlžení
CE, CLII
IP44 do koupelen, zóna 2
Záruční doba 2 roky

MISAM 
(zrcadlo s geometrickým vzorem)
V 60 x Š 90 cm
Oboustranné zrcadlo
Podsvícení
CE, CLII
IP44 do koupelen, zóna 2
Osvětlení ve dvou směrech
Záruční doba 2 roky

PEGASE (zrcadlo v persp. vzorem)
V 101,50 x Š 101,50 cm
Dotykový spínač ZAP/VYP v pravém 
dolním rohu zrcadla
Podsvícení
Fólie proti zamlžení
CE, CLII
IP44 do koupelen, zóna 2
Záruční doba 2 roky

ALTAÏR (zrcadlo do ložnice)
V 48,5 x Š 150 cm
Oboustranné zrcadlo
Dotykový spínač ZAP/VYP v pravém 
dolním rohu zrcadla
Podsvícení
CE, CLII
IP20
Záruční doba 2 roky

Vertikální 
poloha

Horizontální 
poloha

Fixace

Image: Frédéric Bruneaux Image: Frédéric Bruneaux
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DESIRE

Den Teplá barva

Noc vypnuto Noc
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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SWALLOW

Osvětlená zrcadla

Model Rozměry 
(L x H)

445010 4450 80 x 100 cm

445020 4450 80 x 130 cm

Model Rozměry 
(L x H)

306000 3060 60 x 80 cm

306010 3060 45 x 80 cm

306020 3060 55 x 80 cm

306030 3060 65 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

444200 4442 60 x 60 cm

444210 4442 45 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

445200 4452 90 x 60 cm

Model Rozměry 
(L x H)

444100 4441 60 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

445030 4450 85 x 80 cm

445100 4451 60 x 80 cm

445110 4451 55 x 80 cm

445120 4451 45 x 80 cm

445130 4451 65 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

306100 3061 90 x 60 cm
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SWALLOW

Model Rozměry 
(L x H)

446000 4460 65 x 80 cm

446010 4460 60 x 80 cm

446020 4460 55 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

446101 4461 85 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

551400 5514 60 x 80 cm

Model Rozměry 
(L x H)

446200 4462 50 x 70 cm

446210 4462 45 x 80 cm

(zrcadlo s osvětlením, včetně spínače)

Poloha A Poloha B

Poloha A

Poloha B
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SWALLOW

Popis

MIRALITE® REVOLUTION

Firma Saint-Gobain Glass uvádí na 
trh zrcadlo MIRALITE REVOLUTION.

Tento ekologicky šetrný výrobek 
byl vyvíjen po dobu 3 let v úzké 
spolupráci mezi fi rmou Saint-Gobain 
Glass a jejími dodavateli barev. 

Výsledkem je zrcadlo s mimořádnou 
čirostí, kterou si uchovává ve všech 
fázích svého životního cyklu.

Energie a suroviny

Složení MIRALITE REVOLUTION: 30 
% surovin je z recyklovaného skla. 

1 tuna recyklovaného skla snižuje 
emise CO2 o 255 až 300 kg. 
Výsledkem je také 10% úspora 
energie při výrobě skla po dobu tří let. 

Vrstva aplikovaná na zadní straně nebo 
na zrcadlech tradičně obsahuje olovo.

Olovo je silný antikorozní materiál, 
znečišťující životní prostředí 
a ohrožující zdraví. MIRALITE 
REVOLUTION se vyrábí bez mědi a 
bez dalšího přidání olova. 

Koncentrace přírodního olova je nižší 
než 50 ppm2, což je hluboko pod 
prahovou hodnotou, stanovenou
platnými právními předpisy. 

Díky mimořádně nízkým emisím 
těkavých organických látek 
(VOS) a formaldehydu je použití 
skla MIRALITE REVOLUTION 
zodpovědným interiérovým řešením, 
které přispívá ke kvalitě ovzduší v 
interiéru.

Dlouhá životnost a kvalita
MIRALITE REVOLUTION je 
alternativa, která respektuje životní 
prostředí a disponuje technickými 
vlastnostmi, které předčí všechna 
očekávání. 

Zrcadlo výrazně překonává 
požadavky normy EN 1036, evropské 
normy pro interiérová zrcadla 
(skla ve stavebnictví). MIRALITE 
REVOLUTION má certifi kát CE a 
jeho charakteristiky jsou pravidelně 
kontrolovány.

Sortiment

MIRALITE REVOLUTION je k 
dispozici v bronzové či šedé barvě, 
nebo jako nebarvené zrcadlo tloušťky 
3 mm, 4 mm, 5 mm a 6 mm.

ZKOUŠKY Norma MIRALITE 
REVOLUTION

Solná mlha (BSC) ISO 9227 pro 480 H

Maximální 
koroze okrajů 

(µm)
≤ 1000 50

Solná mlha, kyselina octová s mědí (BSC)

Maximální 
koroze okrajů 

(µm)
≤ 1500

Vodní mlha EN 1036 Příloha A pro 480 H

Maximální 
koroze okrajů 

(µm)
≤ 200 0
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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PIXARENA

DESIGN
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Popis 

PIXARENA je průsvitná vitráž s 
plastickým tištěným motivem. 
Získává se válcováním roztaveného 
skla mezi dvěma válci, z nichž 
jeden je vyrývaný. Vitráž PIXARENA, 
s jednou stranou hladkou a 
jednou stranou potištěnou, 
představuje řešení pro dosažení 
světlých místností chráněných 
před indiskrétními pohledy. 

Použití  

PIXARENA umožňuje zachovat 
soukromí, a přitom nechat 
prostupovat světlo. Má široké 
exteriérové i interiérové využití. 
Používá se k zařízení obytných, 
terciárních i komerčních prostor.

- Okna a vstupní dveře;
- obklad fasád;
- městský mobiliář;
- balkónové předěly.

- Přepážky jakékoli výšky, paravány;
- dveře;
- sprchové zástěny a kouty;
- zábradlí;
-  schodišťové stupně, 

podlahové dlaždice.

- Stoly;
- police;
- dveře vestavěných skříní;
- kancelářský nábytek;
- přijímací pulty.

Výhody   

PIXARENA elegantně překresluje 
tradiční žulový motiv ARENA C.

PIXARENA zajišťuje důležitý přístup 
přirozeného světla. Viditelnost 
skrz vitráž je snížená a poskytuje 
pocit soukromí podobný jako u 
ARENA C. PIXARENA se dobře 
přizpůsobí zařízení a dekoraci 
prostor a citlivě zakrývá pohled.
  
Sortiment  

Zpracování    

PIXARENA může být: 
-  z dvojvitráže s výkonným 

sklem s povlaky;
-  z bezpečnostní vrstvené 

vitráže STADIP nebo STADIP 
PROTECT (zesílená ochrana);

-  z vrstvené vitráže, akustické STADIP 
SILENCE (akustická izolace);

-  tvrzené nebo smaltované 
(bezpečnost);

-  tvarované, ohýbané, postříbřené, 
lakované nebo pískované. 

 
Provedení

Pro získání jednotného estetického 
výsledku je třeba dodržovat směr 
vitráží během řezání a poté je vedle 
sebe položit ve stejném směru.

Potištěná strana skla PIXARENA 
ve dvojvitráži se může umístit na 
stranu 1, 2, 3 nebo 4. Pro usnadnění 
jeho údržby se doporučuje umístit 
na stranu 2, 3 nebo 4 této vitráže. 

PIXARENA

(mm) Rozměry (mm)

PIXARENA 4 2000 x 3210

SR PIXARENA
6 2000 x 3210

6 a 8 2100 x 3210

PIXARENA 
STADIP 

PROTECT
44.2 2000 x 3210

* Dodatečné kontroly během výroby ke zlepšení 
výkonnosti při tvrzení.
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Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky zapsané společností Saint-Gobain. 

facebook.com/aglasshouse
twitter.com/a_glass_house

Najdete nás na:

Glass Vision umožňuje 
zviditelnit vzhled vitráže a 
ocenit její estetický účinek v 
interiéru.
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Čiré nebo barevné 
vzorované skloDECORGLASS

DESIGN
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Popis

DECORGLASS je řada relativně 
průsvitného skla, které může být 
čiré, tónované do žluta nebo do 
bronzova. Sortiment zahrnuje 
také zesílenou verzi. Tištěné 
motivy jsou docíleny vrstvením,
litím mezi dvěma válci, z 
nichž jeden má vyrytý motiv. 
Kvalita skel DECORGLASS je v 
souladu s normou EN 572-5. 

Aplikace

Řada  DECORGLASS je upravena 
tak, aby byla v souladu s 
trendy dekorace interiérů.
Průsvitný vzhled je ideální 
pro vytvoření jasné, ale stále 
ještě intimní atmosféry; je 
vhodný jak pro bydlení, tak i 
pro profesionální prostory:
- pevné a posuvné příčky; 
- skleněné dveře a vestavěné dveře;
- okna;
- sprchové a koupelnové stěny;
-  nábytek (kanceláře, 

stoly, pulty, regály);
- interiérová a exteriérová zábradlí;
-  schodišťové stupně, 

podlahové dlaždice;
- městský mobiliář.

Výhody

Vzorované sklo DECORGLASS, ať 
již s nadčasovými nebo klasickými 
vzory, skvěle ladí se všemi styly 
interiérové architektury.

Výrobky z tohoto sortimentu 
rozptylují světlo a prostory se díky 
tomu zdají být opticky větší. Vytvářejí 
intimní a přátelskou atmosféru. 
Každý z těchto skleněných 
výrobků má schopnost fi ltrovat 

přímý průhled. Tato proměnná 
charakteristika je defi nována pomocí 
tzv. faktoru pohltivosti světla. 

Snadná údržba zajišťuje 
hygienu a dlouhou životnost.

Některé modely skla DECORGLASS 
mohou být tvrzeny nebo vrstveny, 
aby se snížilo riziko zranění 
při roztříštění, nebo je lze 
kompletovat izolačního skla 
(kontaktujte nás, prosím).

DECORGLASS
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DECORGLASS

Nadčasový design. 

Sortiment

sofi stikovaných prostor.

Základ těchto tří typů potištěných 
skel tvoří stylový vzor skla THELA, 
inspirovaný textiliemi. Motivy 
MARIS a NEMO jsou jemně 
integrovány do skla a vytvářejí 
elegantní a moderní textury.

THELA, MARIS a NEMO mohou 
splnit požadavky každého projektu 
(vyztužená tepelná izolace, zvuková 
izolace a bezpečnost). Výrobky 
z nich mohou být montovány jako 
izolační sklo i jako vrstvené sklo 
STADIP nebo STADIP PROTECT. 
Je možné je také vytvrzovat.
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DECORGLASS

ESTRIADO

LISTRAL H SR LISTRAL L

 ABSTRACTO ALTDEUTSCH F ALTDEUTSCH K

KATHEDRAL MAX

LISTRAL A

ANTIQUE

KATHEDRAL MIN

LISTRAL F

 ARENA C

KYOTO

LISTRAL D

LISTRAL K

4 m ů 3

4 m ů 8

ů 7 6 mm, 8 m ů 4

4 m ů 0ů 9

ů 7

ů 2

ů 9

4 m ů 7

4 m ů 1

4 m ů 4

4 m ů 2

4 m ů 1

4 m ů 4
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DECORGLASS

  WATERDROP 

SGG

LISTRAL M  MADERA 

SAHARA 

 WIRED 1/2“

MARIS 

SILVIT 

 WIRED ABSTRACTO 

MONUMENTAL M 

SPOTLYTE 

  WIRED WATERDROP

 

MONUMENTAL S 

THELA 

ů 1

ů 5 ů 2

4 m ů 8

ů 7

4 mm, 6 mm, 8 mm ů 6

ů 6

7 m ů 1

ů 3

ů 1

ů 1

ů 2

4 mm, 6 mm, 8 mm ů 9
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DECORGLASS

Zpracování

V závislosti na modelu může 
být sklo DECORGLASS:
- kompletované jako izolační sklo;
-  vrstvené (1) jako STADIP 

(ochrana) nebo STADIP PROTECT 
(vyztužená ochrana);

-  vrstvené (1) jako STADIP 
SILENCE (zvuková izolace);

- tvrzené (2) (bezpečnostní);
-  tvarované, zakřivené 

nebo postříbřené.

(1) Strana s gravírovaným povrchem otočená 
směrem na vnější stranu konstrukce.
(2) SR LISTRAL L, THELA, MARIS, NEMO. Tyto 
modely disponují speciální kvalitou vhodnou 
pro tvrzení a jsou v průběhu výrobního 
procesu podrobovány dalším kontrolám.

Instalace

Za účelem dosažení jednotného 
estetického vzhledu musí být při 
řezání dodržován směr skla a 
sklo musí být poté namontováno 
rovněž ve stejném směru.

Umístění potištěného povrchu skla 
v rámci izolačního dvojskla musí být 
provedeno podle tabulky na straně 
7. Pro snadnou údržbu je vhodné 
umístit potištěný povrch na čelní 
stranu 2, 3 nebo 4 dvojitého zasklení.

DECORGLASS musí být montováno 
v souladu s bezpečnostními 
normami a předpisy. Při montáži 
skla v exteriérech se s námi, 
prosím, poraďte. Velmi důrazně 
upozorňujeme, že není možné 
instalovat vyztužené drátosklo 
DECORGLASS WIRED přímo nad 
zdroj tepla. Při instalaci ve vlhkém 
prostředí nebo v prostředí, které je 
zamořeno látkami znečišťujícími 
ovzduší, musí být hrany drátoskla 
DECORGLASS WIRED na ochranu 
proti těmto vlivům náležitě ošetřeny.
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Koefi cient průhlednosti je kritériem 
defi novaným fi rmou SAINT-GOBAIN 
GLASS. Je založen na vnímání 
určitého předmětu, který je umístěn 
za tabulí skla, ve stejné vzdálenosti 
a při podobném osvětlení.

Pomocí tohoto koefi cientu je 
možné klasifi kovat na stupnici 
od 1 do 10 úroveň průsvitnosti 
různých typů skla:
-  1: při této struktuře skla je objekt 

za ním stěží rozeznatelný;
-   10: při této struktuře skla je 

objekt za ním snadno vnímatelný.

-  WATERDROP
 Koefi cient průhlednosti: 1;

-  ANTIQUE
Koefi cient průhlednosti: 9.

 

(*) Umístění potištěného povrchu.

DECORGLASS

Koefi cient průhlednosti

Timeless

Produkt Koefi cient průhlednosti Rozm. (mm)

Čiré odstín

THELA 7
4 2,000 x 3,210

1, 2, 3, 4
8 2,040 x 3,300

MARIS 6
4 2,000 x 3,210

1, 2, 3, 4
8 2,040 x 3,300

NEMO 6
4 2,000 x 3,210

1, 2, 3, 4
8 2,040 x 3,300

Classics

Čiré odstín

ALTDEUTSCH K 9 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

ANTIQUE 9 4 2,160 x 1,650
3,300 x 1,650 1, 2, 3, 4

ARENA C 4

3 3,300 x 1,860

1, 2, 3, 44 3,210 x 2,000
3,300 x 1,860

6 3,300 x 1,860

WATERDROP

ANTIQUE
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DECORGLASS

Classics

Produkt Koefi cient průhlednosti Rozm. (mm)

Čiré odstín

DIAMANTÉ 3 5 3,300 x 1,650 1,4

KRALIKA 2 4 3,300 x 1,650, 1, 2, 3, 4

LISTRAL M 5 4
2,160 x 1,650

-
3,300 x 1,650

LISTRAL N 5 5 3,300 x 1,650 -

MARTELE 6 4 3,300 x 1,880 1, 2, 3, 4

SILVIT 6 4
2,160 x 1,650

1, 2, 3, 4
3,200 x 1,650

WATERDROP 1 4 2,160 x 1,650 1,4

Speciální tvrzená kvalita

SR LISTRAL L 6

4 3,210 x 2,000

1, 2, 3, 4

6 4,350 x 2,040

8 2,520 x 2,040
4,350 x 2,040

10 2,520 x 2,040
4,350 x 2,040

Zesílené sklo

WIRED 1/2 7 6 3,800 x 1,600

Žlutý odstín

ALTDEUTSCH K 8 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

ANTIQUE 9 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

KATHEDRAL MIN 7 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

MONUMENTAL M 4 4 2,160 x 1,650 1, 4

Bronzová odstín

ALTDEUTSCH K 9 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

ANTIQUE 9 4 2,160 x 1,650 1, 2, 3, 4

(*) Umístění potištěného povrchu.
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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Ornamentní sklo
pro moderní 
architekturu

MASTER-SOFT

VISION
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MASTER-SOFT

Popis

Stejně jako i všechny ostatní 
produkty z řady MASTERGLASS se
MASTER-SOFT vyrábí válcováním skla 
mezi dvěma válci s vyrytým vzorem.
Tato extrémně precizní operace umožní 
docílit jemné povrchové textury skla.

Sklo má na jedné straně texturu a 
na druhé straně hladký povrch.

Aplikace

Světelné clony, interiérové dělící 
stěny, nábytek, MASTER-SOFT 
dokáže být vším současně. Jeho 
struktura umožňuje ideální 
rozehrání světel, barev a jejich
kontrastů.

Toto sklo najde uplatnění jak v 
domácnostech, tak i v kancelářích,
obchodech, hotelech 
nebo restauracích.

Jeho využití je neomezené: nábytek, 
dělící příčky, stěny sprchových 
koutů, dveře, okna a mnohem více. 

Výhody

matná, jemná 
textura vymezená dvěma diagonálami. 
Vzor je velmi měkký na pohled, 
připomínající 3D efekt. MASTER-
SOFT se právem řadí mezi vyspělou 
podobu uměleckého designu.

 při 
zachování soukromí a ochrany 
před nežádoucími pohledy.

stejně jako i v 
případě ostatních skel MASTERGLASS, 
lze MASTER-SOFT objednat také v 
tvrzeném provedení pro zvýšení bezpečí 
a splnění požadavků vyplývajících 
z platných zákonů a nařízení.

MASTER-SOFT je vhodné pro 
celou řadu dalších zpracování.

-  ohýbání, potiskování či 
opracování hran pro zvýraznění 
jeho atraktivního vzhledu; 

-  tvrzení nebo laminování pro 
zvýšení bezpečnosti; lakování 
(na hladké straně); 

-  použití v izolačních sklech pro 
vyšší komfort tepelné izolace.
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MASTER-SOFT

Instalace

Textura vzorů MASTER-SOFT jako 
většina ostatních ornamentních 
skel je vedena v jednom směru. Pro 
dosažení jednotného vzhledu by měla 
být všechna skla řezána a instalována 
ve stejném směru. Zvláštní pozornost 
při řezání je také vyžadována, 
má-li na sebe vzor navazovat.

Předpisy

MASTER-SOFT je ornamentní 
sklo, které splňuje požadavky 
normy EN 572-5.

Skla MASTER-SOFT musí 
být instalována v souladu se 
současnými bezpečnostními 
normami a nařízeními.
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“Best of the Best” Red Dot Award

MASTER-SOFT získal prestižní
mezinárodní ocenění za design
Red Dot award “Best of the Best”
v kategorii produktový design.



MASTER-SOFT

Řada

Modely řady MASTERGLASS

Rozměry (mm) 3,210 x 2,000 3,300 x 2,040

Tloušťka (mm) 4 6 8 10

MASTER-SOFT

MASTER-CARRÉ

MASTER-LENS

MASTER-LIGNE

MASTER-POINT

MASTER-RAY

MASTER-SHINE

- 4 a 6 mm: ± 0,5 mm;
- 8 mm: ± 0,8 mm;
- 10 mm: ± 1,0 mm.

 

CARRÉ

RAY
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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DESIGN

Vzorované sklo pro 
architektonické účelyMASTERGLASS BIM
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Aplikace

Světlé zástěny, vnitřní vybavení, 
nábytek… MASTERGLASS je ideální 
pro všechny ze jmenovaných. Jeho 
struktura tvoří ideální prostor pro 
hru světla a jeho kontrasty. 

Je ideální pro použití v 
domácnostech, kancelářích, 
obchodech, hotelích a restauracích. 
Jeho aplikace jsou neomezené:
- nábytek: stoly, stolky, pulty, regály;
- pevné a posuvné příčky;
- sprchové a vanové zástěny;

- celoskleněné dveře a rámové dveře;
- okna a fasádní zasklení;
-  interiérové a exteriérové zábrany a 

balkónové zástěny;
-  schodišťové stupně, podlahové 

dlaždice;
- městský mobiliář.

MASTER-CARRE
dodává jemnost elegantním desi-
gnovým prvkům. 

MASTER-POINT
umožňuje ochranu soukromí i opti-
mální prostupnost světla.

MASTER-LIGNE
je transparentní a má čistý, ele-
gantní vzhled.

MASTERGLASS

designu a světla.
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Výhody

Šest exkluzivních designů řady 
MASTERGLASS inspiruje novým 
přístupem k ornamentnímu sklu a 
nabízí jedinečné a rafi nované druhy 
struktur k úpravě prostoru.

světlo a vytvářejí efekty s jasným a 
teplým designem.

Jejich speciální průsvitnost zajišťuje 
optimální úroveň osvětlení při 
zachování soukromí osob i prostoru.

vlastní a rafi novaný prostor, aniž by 
byla ohrožena bezpečnost. 

Skla této řady v šesti designech 
mohou být tvrzena nebo vrstvena. 
Díky tomu jsou v souladu s platnými 
bezpečnostními normami a předpisy 
jak pro veřejné budovy, tak i pro 
soukromé rezidence.

MASTER-RAY 

zdůrazňuje styl pomocí paprsků 
světla.

MASTER-SHINE
dodává osvěžující jiskru.

MASTER-LENS
chrání diskrétní prostory.

New!

MASTERGLASS
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Když paprsky světla dopadnou na 
každou z bublinek tohoto nového 
vzoru, rozzáří se osvěžujícím 
třpytem. Vzhled tohoto skla dodává 
místnosti lesk a pocit luxusu. 

Má originální vzhled díky vzorům 
složeným z jednotně uspořádaných 
bublinek skla na matném podkladu.

MASTER-SHINE
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CARRE

Díky svému jedinečnému, 
modernímu a luxusnímu vzhledu 
je toto sklo ideální pro vytvoření 
harmonického dojmu zasklení.

MASTER CARRE se vyznačuje iluzí 
malých, lesklých, rovnoměrně 
rozmístěných čtverečků, které jsou 
v kontrastu s matným pozadím, 
podobným mléčnému sklu.

RAY

Tato řada s průsvitnými proužky 
vytváří exkluzivní vnitřní prostor a je 
ideální pro přepážky.

Vzory skla MASTER RAY jsou 
kombinací jemných, zářivých linek, 
vtisknutých do průsvitného podkladu 
a zesilujících nejjemnější paprsky 
světla.

MASTER-CARRE
MASTER-RAY
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LIGNE

Nejpropracovanější vzor skla, 
MASTER LIGNE, dodává nábytku 
elegantní a funkční vzhled.

MASTER LIGNE poskytuje interiéru 
zcela vyvážený vzhled díky řadě 
jasných, rovnoběžných linií 
vtisknutých do matného podkladu.

POINT

Koupelnové prostory v záři světla – tyto 
kompaktní tečkované linie vzbuzují 
dojem půvabného třpytu. 

Jemná textura skla MASTER POINT 
vytváří soukromý prostor naplněný 
rozptýleným světlem.

MASTER-LIGNE
MASTER-POINT
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LENS

Čirý vzhled tohoto skla poskytuje 
moderní, intimní atmosféru. 

Průhledné čočky skla MASTER LENS, 
vtisknuté přímo do hmoty skla, 
skládají světlo, vystupující
z matného podkladu, který je 
podobný mléčnému sklu.

MASTERGLASS

Popis

Unikátní struktura skla 
MASTERGLASS se získává litím a 
válcováním skla mezi dvěma válci s 
reliéfním vzorem. 

Vysoká přesnost tohoto postupu 
zaručuje jemnost vzorů.
Sklo má jednu stranu vzorovanou a 
druhou hladkou. Všechny kvalitativní 
aspekty ornamentních skel 
MASTERGLASS splňují požadavky 
normy EN 572-5.

Sortiment

Řada MASTERGLASS sestává ze 
šesti designů. Světlé geometrické 
vzory jsou vtisknuty do skla a 
jsou transparentní na průsvitném 
matném pozadí. 

MASTERGLASS, Standardní rozměry

Rozměry
(mm)

T 4 6 8

MASTER-CARRÉ

MASTER-LENS

MASTER-LIGNE

MASTER-POINT

MASTER-RAY

MASTER-SHINE

Tolerance tloušťky:
- 4 and 6 mm : +/- 0.5 mm; 
- 8 mm : +/- 0.8 mm; 
- 10 mm : +/-1.0 mm.

Zpracování

Produkty řady MASTERGLASS jsou 
vhodné pro různé typy zpracování. 
Mohou být zakřivené, s opracovanými 
hranami, apod. To vše ještě více 
podtrhuje jejich originální vzhled. Pro 
zvýšení bezpečnosti mohou být skla 
tvrzena teplem nebo vrstvena se sklem 
STADIP* a STADIP PROTECT*. 

MASTERGLASS lze také použít do 
izolačního skla spolu se sklem STADIP 
SILENCE, aby bylo možno kombinovat 
akustickou izolaci, bezpečnost a 
tepelnou účinnost těchto skel.

(*) Vrstvené: reliéfní plocha musí být 
umístěna na vnější straně sestavy.

Instalace

MASTERGLASS musí být instalováno 
v souladu s platnými bezpečnostními 
normami a předpisy. Jako všechna 
ostatní ornamentní skla má i řada 
MASTERGLASS daný směr vzoru. 
Chcete-li získat jednotný vzhled, 
měly by být všechny sousedící tabule 
řezány a instalovány ve stejném 
směru. 

Zvláštní pozornost musí být 
věnována řezání skla zejména tehdy, 
pokud je vyžadována návaznost 
vzoru.

MASTER-LENS
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MASTERGLASS
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Lité skloU-GLAS

DESIGN
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U-GLAS

Popis

U-GLAS je průsvitné lité sklo, 
obsahující sekci tvaru „U”.
U-GLAS s vyztužením obsahuje 
výztuhu s nerezovým ocelovým 
vláknem, zapuštěným do skla.

Aplikace
U-GLAS je velmi tuhé a samonosné 
a může být upevňováno do značných 
výšek. U-GLAS se používá ve všech 
konstrukcích, kde je požadována vysoká 
úroveň osvětlení (kanceláře, schodiště, 
továrny, sklady, garáže, hangáry). 
Vzhledem ke svému potištěnému 
vzhledu je světlo, přenášené sklem 
U-GLAS, rozptýlené. U-GLAS s 
vyztužením může být použito jako 
jednoduchá nebo dvojitá stěna. 

Sortiment

U-GLAS je dodáváno ve dvou verzích:
- průsvitné sklo;
-  průsvitné sklo, vyztužené vertikálně 

uspořádanými nerezovými ocelovými 
vlákny se vzájemnými mezerami 28 mm.

A x B: 232 x 60 nebo 262 x 40 mm 

Nestandardní rozměry: prosím,
kontaktujte nás.

Zpracování

U-GLAS je vždy kompletováno v 
souladu s bezpečnostními normami a 
předpisy.

U-GLAS by měly být skladováno vždy 
na čistém a suchém místě, na zcela 
stabilním podkladu. Skleněné tabule 
nesmí být umístěny na sebe, pokud 
nejsou odděleny dřevěnou mezivrstvou.   

Instalace 

Horní a boční rámy

Spodní rám

Horní a boční rámy

Spodní rám

Vyplňovací rámy z PVC jsou součástí 
dodávky.

Charakteristiky 

Jako jednotlivá stěna:
Koefi cient U = 5,5 W/(m2.K)

Koefi cient U = 3,0 W/(m2.K)

Jako jednotlivá stěna: přibl. 75 %
Jako dvojitá stěna: přibl. 60 %
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Lakované skloDECOLAQUE CE
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Popis

DECOLAQUE je lakované sklo, jehož 
neprůhledný a barevný vzhled je 
docílen nanesením a vypálením 
vysoce odolného laku na zadní 
straně skla.

Aplikace

DECOLAQUE zkrášluje interiéry 
barevným obložením stěn v bytech 
(kuchyně, předsíně, koupelny, atd.) a v 
komerčním sektoru (hotely, kanceláře, 
laboratoře, nemocnice, apod.). Dodává 
také jemnější odstíny barvám na 
nábytku (skříně, šatní dveře, atd.).

Výhody

DECOLAQUE představuje 
harmonickou paletu barev, které 
dokonale ladí s přírodními materiály, 
jako je dřevo, kov nebo kámen…

Řada skel DECOLAQUE obsahuje 26 
teplých a studených barev pro úpravy 
různých prostor a sladění s okolním 
prostředím.

Řada DECOLAQUE obsahuje také 
metalické barvy v souladu se 
současnými trendy. Lesklý vzhled 
přináší originalitu a modernost.

Řada DECOLAQUE je k dispozici také 
ve verzi MATÉ, která nabízí výrobky se 
saténovým povrchem.

Personalizovaný design
Pro uplatnění všech inspirativních 
nápadů umožňuje personalizované 
sklo DECOLAQUE PERSONALIZED 
využít návrhy obrazových nebo 
abstraktních vzorů, výřezů i 
postříbření.

DECOLAQUE je odolné vůči všem 
druhům přípravků pro domácnost a 
většině chemikálií.

Velmi snadno se udržuje, sklo 
DECOLAQUE lze jednoduše čistit 
pomocí čistého měkkého hadříku s 
neabrazivním čisticím prostředkem, 
vhodným pro běžné sklo.

Ve vlhkém prostředí by měly být 
metalické verze vždy v bezpečnostním 
provedení SAFE.

Kovový tyrkysový odstín nelze použít 
ve vlhkých prostorech s výskytem 
páry, a to ani v bezpečnostním 
provedení. 

Bezpečnost
Sklo DECOLAQUE je klasifi kováno 
jako A2-s1 d0 v rámci klasifi kace 
reakce na oheň. 

DECOLAQUE SAFE je nabízeno pro 
aplikace, kde je vyžadováno použití 
bezpečnostního skla.

DECOLAQUE
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Sortiment

Řada DECOLAQUE sestává z 26 barev, 
z nichž 7 je k dispozici v metalických 
odstínech, 13 v teplých barvách a 13 
ve studených barvách. Jsou k dispozici 
také v provedení DECOLAQUE MATÉ a 
DECOLAQUE SAFE (v případě zájmu 
nás, prosím, kontaktujte).

- 4 mm: 3 210 x 2 550 mm;
- 6 mm: 3 210 x 2 400 mm;
-  další rozměry a tloušťky: 

prosím, kontaktujte nás.

- 4 mm: 10 kg/m2; 6 mm: 15 kg/m2.

je speciálně navrženo pro montáž 
za varnou deskou. Sklo je tvrzeno 
(SECURIT), pak lakováno, což umožňuje, 
aby odolávalo teplotním šokům. 

alpská bílá, 
pastelová bílá, kávová, tmavě hnědá 
(„krtek”), čokoládová hnědá, mořská 
zelená, stříbrná metalíza, tmavě šedá, 
tmavě černá.

- 6 mm: 900 x 700 mm.

-  Sítotisk za studena s obrázkovým nebo 
abstraktním motivem na čirém skle, 
poté lakování celého povrchu;

- výřez, poté postříbření.

DL 210 ALPIN WHITE

DL 120 SATINE WHITE

DL 224 CREAM SILK

DL 183 COFFEE

DL 220 METALLIC AMBER

DL 280 MOLE BROWN

DL 217 METALLIC GOLD

DL 216 METALLIC COPPER

DL 181 TERRA

DL 225 CHERRY RED

DL 180 CHOCO BROWN

DL 139 RASPBERRY

DL 130 PURPLE RED DL 155 PLUM  

DL 152 NIGHT BLUE

DL 227 DEEP BLACK

DL 228 DARK GREY

DL 161 PISTACHIO GREEN

DL 214 METALLIC ONYX GREEN

DL 218 METALLIC TURQUOISE

DL 215 METALLIC BLUE

DL 219 METALLIC SILVER

DL 160 CLEAR GREEN

DL 191 PASTEL WHITE

DL 207  SEA GREEN

DL 177 PEARL GREY

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Splashbacks

Teplé barvy Studené barvy

DECOLAQUE

Lakované barvy na extra bílém skle DIAMANT. Ostatní barvy jsou lakované na podkladu fl oat skla.
Omyvatelné desky: barvy, které jsou k dispozici pro omyvatelné desky (Fond De Hotte).

81



Zpracování

Zpracování DECOLAQUE je podobné 
jako u zrcadel: řezání, vrtání, 
tvarování, výřezy, sítotisk, pískování.

Při řezání položte prosím tabule na 
čistý stůl za účelem ochrany laku.

Instalace

Sklo DECOLAQUE je vhodné pouze 
pro použití v interiéru a musí být 
instalováno v souladu s platnými 
předpisy a osvědčenými postupy.

Může být nainstalováno rychle a 
snadno pomocí mechanických 
upevnění (do drážky nebo pomocí 
konzol) nebo neutrálních silikonů 
a/nebo oboustranné lepicí pásky. 
Sklo DECOLAQUE SAFE může 
být instalováno pouze pomocí 
mechanického upevnění. Při použití 
ve velmi vlhkých prostorách (stěna 
sprchového koutu) nás prosím 
kontaktujte. 

Praktická příručka pro instalaci 
DECOLAQUE je k dispozici 
na www.glassolutions.eu. Před 
instalací je vhodná konzultace.

Sklo DECOLAQUE hraje důležitou 
roli při udržování zdravého a 
neznečištěného prostředí v interiéru.

Je v souladu s nejpřísnějšími 
normami* s ohledem na výpary 
formaldehydu a jiných těkavých 
organických sloučenin (VOC).

(*) Testováno dle normy ISO 16000. Základní 
řada: Francie – Saisine Afssetn°2004/011

DECOLAQUE
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Lakované sklo 
s dlouhou životností

PLANILAQUE 
EVOLUTION

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis

PLANILAQUE EVOLUTION je lakované 
sklo, jehož neprůhledného a barevného 
vzhledu je dosaženo nanesením a 
vypálením vysoce odolného laku na 
zadní straně skla.

Aplikace

PLANILAQUE EVOLUTION sjednocuje 
barevný lak s leskem skla. Vnáší 
do interiéru barvu a atmosféru a je 
vhodné zejména pro exponovanější 
prostory, jako jsou koupelny a kuchyně. 

V bytech, kancelářích, hotelích, 
obchodech a muzeích vytváří 
PLANILAQUE EVOLUTION hladké, 
jednotné plochy jako je např. obložení 
stěn, a uplatní se i u nábytku, jako jsou 
skříně a dveře šatních skříní.

Výhody

PLANILAQUE EVOLUTION přináší 
barvy a světlo, neboť propůjčuje 
stěnám a nábytku jasný a kreativní 
vzhled.

Skleněný povrch umocňuje barvy, 
rozjasňuje interiér a oživuje okolí 
zajímavými odrazy a leskem.

úprava
Vzhledem k tomu, že se lak nanáší 
na zadní stranu skla, je chráněn před 
poškozením a zajišťuje stálost barev 
skel PLANILAQUE EVOLUTION. 
Jeho lesk je mnohem lepší než u 
nátěrů.

Díky speciálnímu složení laku může být 
sklo PLANILAQUE EVOLUTION použito 
v místnostech s vysokou vlhkostí, jako 
jsou kuchyně a koupelny.

Tam, kde je vyžadováno použití 
bezpečnostního skla, je k dispozici 
provedení s bezpečnostní fólií na zadní 
straně PLANILAQUE EVOLUTION 
SAFE.

PLANILAQUE EVOLUTION
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PLANILAQUE EVOLUTION

Sortiment

Sortiment PLANILAQUE EVOLUTION 
zahrnuje celkem dvanáct odstínů, 
pět světlých odstínů, kontrastujících 
s výraznými barvami, stejně jako 
intenzivní černou a šedou.

Tyto zářivé a stylové barvy 
harmonicky ladí s přírodními 
materiály, jako je dřevo, kov a kámen.

- Tloušťka: 4 a 6 mm;
- rozměry: 3,210 x 2,400 mm;
-  potřebujete-li jiné tloušťky nebo 

velikosti tabulí, kontaktujte nás 
prosím;

-  hmotnost: 10 kg/m2 pro 4 mm; 
15kg/m2 pro 6 mm.

Dva nové odstíny pro moderní 
vzhled a styl.

Vytvořte neobvyklý ráz s touto živou, 
výraznou a intenzivní ohnivě červenou 
barvou.
Je to barva, která v moderních 
interiérech nesmí chybět.

Titan Grey®

elegantní a klidná
Tento rafi novaný barevný odstín 
efektně doplňuje a kontrastuje s 
moderními materiály, jako je kůže, 
dřevo a břidlice.

Bezpečnostní fólii lze aplikovat 
na zadní stranu lakovaného skla. 
V případě poškození zůstává sklo 
připevněno k fólii, čímž se snižuje 
riziko poranění.

Zpracování

PLANILAQUE EVOLUTION lze řezat, 
vrtat a opracovávat jeho hrany jako u 
obyčejného zrcadlového skla. Při řezání 
skla umístěte tabuli lakovanou stranou 
dolů na čistý povrch řezacího stolu, aby 
nedošlo k poškození laku.

Na povrch skla PLANILAQUE 
EVOLUTION lze podle přání umístit 
za studena lakované dekorativní 
vzory nebo loga. Lze jej také upravit 
pískováním a gravírováním. Různých 
efektů je možné navíc dosáhnout podle 
toho, zda se upravuje skleněná nebo 
lakovaná strana.

PLANILAQUE EVOLUTION splňuje 
požadavky třídy B-s1 d0 (dříve M1), 
týkající se jeho odolnosti vůči ohni.

SGG 02 SGG 12 SGG 08 SGG 137 SGG 170 SGG 19 *
Ivoiry Extra-white Light blue    Flame red Light grey             Titanium grey

SGG 01 SGG 03 SGG 21 SGG 20 SGG 09 SGG 15
Almond green   Solar yellow Opera red Black  Aqua blue Mint green

(*) Available soon
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PLANILAQUE EVOLUTION

Instalace

Sklo PLANILAQUE EVOLUTION lze 
použít pouze v interiérech a instalace 
musí být v souladu s platnými 
vnitrostátními předpisy. 
PLANILAQUE EVOLUTION může být 
upevněno:
-  mechanicky, a to buď do 

zasklívacích lišt či obložení, nebo 
pomocí odpovídajících upevňovacích 
šroubů;

-  lepením pomocí neutrálního 
průsvitného lepidla nebo 
oboustranných lepicích polštářků. V 
případě pochybností, zda je lepidlo 
kompatibilní, je třeba zjistit jeho 
reakci s lakem (a bezpečnostní fólií 
na zadní straně, je-li použita).

Důrazně také doporučujeme použití 
mechanických vzpěr, jako jsou např. 
horní a dolní J-profi ly, ve spojení s 
libovolným lepeným zasklením. 
PLANILAQUE EVOLUTION nesmí být 
upevněno ani před, ani za intenzivní 
zdroj tepla (např. varná deska 
sporáku).

Nastavení

Bez ohledu na techniku, která 
se používá pro upevnění skla 
PLANILAQUE EVOLUTION,
musíte vždy:

-  výrobek nainstalovat před 
neprůhledný povrch, lakovanou 
stranou směrem ke stěně;

-  upevnit lakované sklo k nosné stěně 
nebo povrchu, který je stabilní, 
rovný, čistý, suchý a bez jakýchkoliv 
agresivních látek;

-  umístit veškerá světlá lakovaná skla 
před jednotný světlý povrch;

-  ponechat mezeru 1-2 mm mezi 
okraji dvou skleněných tabulí;

-  zajistit shodu s platnými národními 
předpisy;

-  zamezit umístění skla příliš blízko 
intenzivních zdrojů tepla. Pokud 
je používáno v blízkosti topného 
tělesa, nesmí být sklo vystaveno 
teplotě vyšší než 50 °C. V kuchyních 
nesmí sklo přijít do přímého 
kontaktu s plameny a intenzivními 
zdroji tepla (např. trouby, varné 
desky, velmi horké nádobí a pánve), 
neboť by to mohlo po určité době 
vést k vzniku trhlin ve výrobku nebo 
k jeho zbarvení.

Sklo pravidelně čistěte měkkým, 
čistým hadříkem a běžným přípravkem 
na čištění skla (neutrálním a 
neabrazivním). 

PLANILAQUE EVOLUTION pomáhá 
v interiéru udržovat zdravé a 
neznečištěné prostředí. 
Je v souladu s nejpřísnějšími 
předpisy*, týkajícími se omezování 
emisí formaldehydu a dalších 
těkavých organických sloučenin 
(VOC).

(*) Testováno podle normy ISO 16000. Reference: 
Francie – Saisine Afsset n°2004/011
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Sklo plné emocí FEELING

DESIGN
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Popis 

Je to vždy něco mimořádného, 
co lidi inspiruje k akci. Jako 
například FEELING.

Tyto krásné skleněné dlaždice 
dodají každému interiéru jedinečný 
charakter. Na rozdíl od běžných 
keramických obkladů vytváří 
FEELING zvláštní pocit hloubky. V 
závislosti na okolním osvětlení se 
objevují nové odstíny, které oživují 
místnost působivým světlem.
FEELING je k dispozici v mnoha 
různých barvách a stylech a otevírá 
Vám novou dimenzi dekorací stěn 
vašeho domova. Nechte se inspirovat.

Výhody

 FEELING je k 
dispozici v mnoha formátech, 
barvách a dekorativních 
povrchových úpravách a velmi 
dobře ladí s jinými materiály.

FEELING 
je vysoce kvalitní výrobek pro 
každodenní použití, který je 
obzvláště odolný a snadno se čistí.

„Co mě přitahuje k těmto 
místnostem? Fascinující hladké 
povrchy a měkké zemité tóny se 
sametově zářícími odrazy světla. To 
charakterizuje speciální kombinaci 
diskrétního luxusu a příjemné 
pohodové atmosféry, které může 
být dosaženo díky sklu FEELING 
v této jedinečné podobě.”
Marie L., manažerka

„Interiérové vybavení, které 
vyznává čistý styl, vyžaduje 
individuální výrazné prvky.
Kreativní rozmanitost skla 
FEELING promění koupelnu 
v oázu krásy v centru celého bytu, 
která je naplánována na základě 
zcela praktických úvah.”
Martin K., architekt

„V našem domě je středem života 
kuchyně. To je důvod, proč jsme 
chtěli vytvořit živý prostor, který 
může každý den přinášet nové 
zážitky. Dosáhli jsme toho díky 
sklu FEELING. Podle denní doby, 
dopadu světla a jeho odrazu se 
objevují stále nové a nové odstíny.”
Melanie A., majitel domu

„Většinou není vůbec jednoduché, aby 
relativně malá kuchyňka vypadala 
mnohem větší. Ovšem důmyslné 
použití refl exních skleněných ploch 
je velmi atraktivní řešení, které 
může být realizováno velmi lákavým 
způsobem díky sklu FEELING.”
Gregor M., interiérový designér

Sortiment

Dokonale leptané nebo ne? Máte 
možnost volby. Barevná různorodost 
otevírá nové možnosti pro navrhování 
designu interiérů. Ať už se jedná o 
atraktivní akcenty nebo fascinující 
povrchový vzhled: FEELING umožňuje
dosáhnout jedinečných efektů.

Rozměry

Zvýrazněte prostorový efekt 
pomocí skla FEELING. Kromě 
toho jsou k dostání různé formáty, 
umožňující libovolné kombinace.

:
ZÁKLADNÍ METALICKÉ: 6 mm.

- tloušťka: +/- 0,1 mm;
- šířka a délka: +/- 0,3 mm.

FEELING
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FEELING

(*) K dispozici pouze ve vel. 15 x 45 cm

Almond Green
Basics

Night Blue Choco Brown

Alpin White Ivory Dark Grey

Red Flame Deep Black

Opera Red

Brown Mole

Metallics

 

Metallic Stripes*

Metallic Squares Metallic Silver Metallic Turquoise

Metallic Mat 

Instalace

Sklo FEELING je temperováno pro 
zónu varné desky a netemperováno pro 
ostatní zóny.

10 cm od přímého plamene.

horkým nádobím.

50°C může mít po určité době mírný 
vliv na zbarvení skla.

umístění provedeno podle pravidel 
estetiky a v souladu s předpisy.

Povrch musí být čistý, suchý a pevný. 
Respektujte platné normy.

 
Řezání je nutné provádět na čisté 
pracovní ploše, aby se snížilo riziko 
poškrábání. 
Je velmi důležité zabrousit řezné 
hrany, aby se zabránilo budoucím 
prasklinám.

Lepení
Sklo FEELING je možné upevnit 
pomocí lepidel typu D2 a cementových 
lepidel třídy min. C25, která jsou 
vhodná pro instalaci na zeď.
Použití lepidel na bázi epoxidových 
pryskyřic je zakázáno.
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FEELING

Pro další informace nahlédněte, prosím, do naší obsáhlé instalační příručky na webu www.sggfeeling.com

Basics/Metallics

30 cm

60 cm 45 cm

15 cm

30 cm

10 cm

Stripes

spára minimálně 2 mm.

schnutí doporučené výrobcem.

a čisticím prostředkem, vhodným pro 
čištění skla.

víceúčelové, neabrazivní čisticí 
prostředky.

vodními tryskami.

souladu s normou ISO 10545-13.

Skladování

Ujistěte se, že objednané množství je 
dostatečné pro dokončení určitého 
projektu. V případě další dodávky 
nelze zaručit přesně stejný odstín.

Distributor
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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DESIGN

Tvrzené smaltované, 
se sítotiskem a průsvitné 

smaltované sklo bez 
obsahu olova 

EMALIT EVOLUTION
SERALIT EVOLUTION
OPALIT EVOLUTION
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EMALIT EVOLUTION
SERALIT EVOLUTION
OPALIT EVOLUTION

Popis 

EMALIT EVOLUTION je tvrzené 
sklo, které bylo zneprůhledněno 
nanesením barevné smaltové vrstvy 
na jednu z jeho stran.

SERALIT EVOLUTION je tvrzené sklo, 
na které je pomocí síta vytvořen 
libovolný motiv z barevného 
minerálního smaltu; může být 
neprůhledné nebo průsvitné.

OPALIT EVOLUTION je průsvitné 
tvrzené sklo se smaltovanou 
vrstvou. Jeho světlého nebo 
intenzivního barevného odstínu je 
dosaženo nanesením smaltované 
vrstvy na jednu z jeho stran 
(částečně nebo na celou plochu).

Barvy neobsahují olovo, kadmium, 
rtuť a chrom VI. Po nanesení barvy 
dochází k jejímu vypálení za velmi 
vysokých teplot, čímž dojde k jejich 
integraci do povrchové struktury 
skla, což výrobku propůjčuje 
výjimečně dlouhou životnost.

Aplikace

Estetické a technické 
charakteristiky skel EMALIT 
EVOLUTION, SERALIT EVOLUTION 
a OPALIT EVOLUTION je předurčují 
pro široké spektrum aplikací. 
Barevná škála, odolnost a 
bezpečnost z nich činí materiály 
první volby pro použití na fasádách 
nebo při  vybavování interiérů 
obytných a komerčních budov. Skla 
EMALIT EVOLUTION, SERALIT 
EVOLUTION a OPALIT EVOLUTIONS 
mohou být taktéž použita pro různé 
specifické aplikace.
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White Green Blue

Métalilsé	  ?	   Bleu	  pâle	  

Vert	  Pâle	  Orange

Dark grey

Yellow

Brown

Azure

Metallic grey

Black

Light green

Light grey

Navy blue

Pink

Light blue White

Dark green

Beige

Dark pink

Grey

Light brown

Turquoise

EMALIT EVOLUTION řada

SERALIT EVOLUTION řada

OPALIT EVOLUTION řada

Abstrakce     Zdvojení          Textilní            Textura           Povaha

Zigzag / 2a

Kimono / 15a

Balsa / 25d

Mosaic / 4a

Cluster / 15d

Casino / Bas.2

Crocus / 8a Kayak / 17ter

Cascade / 9a Reptile / 18bN

Domino / 9dCarat / 18a

Kingsize / 13

Chromosome / 19 Smock / 14a Carrara / 23e



EMALIT EVOLUTION
SERALIT EVOLUTION
OPALIT EVOLUTION

 Skla EMALIT EVOLUTION jsou 
používána jako pohledová vrstva v 
následujících aplikacích:

-  neprůhledné obklady fasád,  jako 
monolitické nebo izolační zasklení, 
anebo integrované do sendvičových 
panelů;

-  interiérové vybavení: obklady stěn, 
atd.

 se používá 
především:

-  na fasádách: součást izolačního 
zasklení, omezení vlivů slunečního 
záření. Obklady ze skla EMALIT 
DESIGN mohou být umístěny v jedné 
rovině s průhledným prosklením se 
stejným motivem;

-  městský mobiliář: vzhledem ke své 
odolnosti a bezpečnosti se dokonale 
hodí pro městský mobiliář, informační 
panely nebo protihlukové příčky;

-  interiérové vybavení: dveře, příčky, 
atd. SERALIT EVOLUTION je 
dekorativní prosklení, které propouští 
přirozené světlo a zároveň chrání 
soukromí.

 v mnoha 
aplikacích kombinuje matný vzhled s 
výhodami tvrzeného skla:

-  fasáda: izolační zasklení (rovnoměrné 
rozptýlení přirozeného světla nebo 
umělého osvětlení světla v interiéru 
budov), průsvitné obklady;

-  interiérové vybavení: dveře, příčky, 
atd. OPALIT EVOLUTION propouští 
přirozené světlo a zároveň chrání 
soukromí.
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EMALIT EVOLUTION
SERALIT EVOLUTION
OPALIT EVOLUTION
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Výhody

Výroba skel EMALIT EVOLUTION, 
SERALIT EVOLUTION a OPALIT 
EVOLUTION bez použití olova 
a kadmia se podílí na ochraně 
životního prostředí a dosažení 
skvělé recyklovatelnosti. Téměř 
úplné odstranění nebezpečných 
znečisťujících látek se podílí na 
ochraně přírody i zdraví.

Skla EMALIT EVOLUTION, SERALIT 
EVOLUTION a OPALIT EVOLUTION 
splňují požadavky normy EN 12150. 
Pyšní se skvělými charakteristikami, 
které jsou vlastní smaltovaným 
tvrzeným materiálům. Na fasádě i v 
interiéru je zachována stabilita barev.

Skla EMALIT EVOLUTION se dodávají 
v široké barevné škále.  Pro posílení 
estetických charakteristik je možné 
smaltovat i další prvky nebo vyvinout 
specifi cké odstíny.

Pro splnění požadavků specifi ckých 
zákaznických aplikací nabízí 
společnost GLASSOLUTIONS 
vytvoření individuálních motivů i ve 
vícebarevném provedení.
SERALIT EVOLUTION při použití na 
fasádě eliminuje vlivy slunečního 
záření u izolačního zasklení; 
spektrofotometrické charakteristiky se 
liší v závislosti na sytosti a barvě motivu.

Díky široké nabídce barev i motivů a 
možnosti vytvoření nových odstínů 
či dekoračních prvků je možné skla 
EMALIT EVOLUTION a SERALIT 
EVOLUTION přizpůsobit nekonečnému 
množství individuálních požadavků.

Tato skla se dokonale integrují 
do fasád budov a umožňují posílit 
homogennost jejich průhledných a 
neprůhledných částí.

Sklo OPALIT EVOLUTION propouští 
světlo a chrání před pohledy zvenčí. 

Pro vytvoření rafi novaných obkladů 
a interiérových prvků je dodáváno 
s matným povrchem ve třech 
odstínech.



EMALIT EVOLUTION
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EMALIT EVOLUTION se dále dělí do 
dvou vzhledových variant v závislosti 
na tom, zda je třeba zachovat lesklost 
skla či vytvořit odrazový efekt.

EMALIT EVOLUTION CLASSIC
Řada EMALIT EVOLUTION CLASSIC je 
nabízena v 19 standardních odstínech 
s možností dalšího přizpůsobení na 
následujících podkladech:
- čiré sklo PLANICLEAR;
- extra čiré sklo DIAMANT;
- probarvené sklo PARSOL;
- matné sklo SATINOVO.

EMALIT EVOLUTION REFLET
Řada EMALIT EOLUTION REFLET 
je k dispozici ve třech odstínech 
a propůjčuje fasádám zrcadlový 
vzhled skla s protisluneční ochranou 
ANTELIO nebo COOL-LITE ST150.

Pro dosažení barevné rovnoměrnosti 
vám společnost GLASSOLUTIONS 
doporučuje použít v celém projektu 
pouze jednu tloušťku skla. Barvy 
se lehce liší v závislosti na tloušťce 
podkladového skla.

Sítotisková skla SERALIT EVOLUTION 
se dělí do dvou produktových řad 
s neprůhlednou nebo průsvitnou 
úpravou:

SERALIT EVOLUTION COLOR
Neprůhledná lesklá skla s 
volitelným motivem se dodávají v 19 
standardních odstínech řady EMALIT 
EVOLUTION CLASSIC. Řada SERALIT 
EVOLUTION COLOR je nabízena na 
následujících typech podkladů:
- čiré sklo PLANICLEAR;
- extra čiré sklo DIAMANT;
- probarvené sklo PARSOL;
- matné sklo SATINOVO;
-  protisluneční sklo ANTELIO, 

COOL-LITE K, SK a ST150.

Tloušťka smaltované vrstvy 
nanášené pomocí sítotisku je menší 
než tloušťka vrstvy nanášená v 
celé ploše; odstíny řady SERALIT 
EVOLUTION se tedy mírně liší od 
odstínů řady EMALIT EVOLUTION.

a SERALIT EVOLUTION OPALE
OPALIT EVOLUTION je k dispozici 
ve třech odstínech: v přírodním, 
modrém a zeleném. 

Pro splnění estetických požadavků* 
u některých povrchů může být řada 
OPALIT EVOLUTION v přírodním 
odstínu dodána i na extra čirém skle 
DIAMANT. 

Odstíny SERALIT EVOLUTION OPALE, 
nanášené pomocí sítotisku, umožňují 
vytvoření průsvitných motivů dle 
návrhů zákazníka.

Barvy se lehce liší v závislosti na 
tloušťce podkladového skla.  Mírná 
barevná odchylka se taktéž může 
vyskytnout u různých výrobních šarží. 

Pro dosažení stejného barevného 
odstínu je tedy vhodné na jednom 
projektu použít jednu tloušťku skel ze 
stejné výrobní šarže.

Motivy skel SERALIT naleznete 
na internetových stránkách 
GLASSOLUTIONS.

EMALIT 
EVOLUTION*

SERALIT 
EVOLUTION*

OPALIT 
EVOLUTION*

EMALIT 
EVOLUTION*

SERALIT 
EVOLUTION*

OPALIT 
EVOLUTION*

4-5 2,200 × 3,600 mm 1,600 × 2,400 mm - 300 × 300 mm 300 × 300 mm -

6-8-10-12 2,200 × 3,600 mm 1,800 × 3,600 mm 2,200 × 3,300 mm 300 × 300 mm 300 × 300 mm 300 × 300 mm

* Pokud si přejete získat informace o jiných rozměrech a dostupnosti výrobků, kontaktujte nás.



EMALIT EVOLUTION
SERALIT EVOLUTION
OPALIT EVOLUTION
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- rovinná tolerance: 3 mm/m;
- rozměrová tolerance: ± 3 mm;
- maximální poměr stran: 1/8;
-  výřezy: v případech kde jeden z 

rozměrů je větší než 1 000 mm nás 
kontaktujte.

Řadu SERALIT EVOLUTION je možné 
přizpůsobit speciálním požadavkům 
zákazníků. V tomto případě musí 
projektant dodat vzorek barev a/nebo 
grafi cké prvky pro vytvoření předlohy 
pro sítotisk. Před uskutečněním výroby 
mu budou předány vzorky. 

Po konečném odsouhlasení výrobků 
si musí realizátor objednat určité 
množství tabulí navíc, které budou 
sloužit jako reference při dodatečném 
objednávání výrobku nebo případných 
výměnách.

OPALIT EVOLUTION je výrobek 
s difuzními charakteristikami. V 
závislosti na úhlu pohledu a osvětlení 
okolního prostředí se může jeho 
barva zdát více či méně sytá. Konečné 
rozhodnutí doporučujeme udělat až po 
ověření všech estetických požadavků. 

K tomuto účelu bude vytvořen vzorek 
v reálné velikosti „mock-up“, který se 
osadí na místo konečné instalace.
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Varianty

SERALIT EVOLUTION a 
OPALIT EVOLUTION

Po předchozím ověření proveditelnosti 
může být řada SERALIT EVOLUTION 
a OPALIT EVOLUTION použita v 
izolačních sklech CLIMAPLUS 
DESIGN. Kontaktujte nás.

Řadu SERALIT EVOLUTION je možné 
kombinovat s bezpečnostními skly 
STADIP a STADIP PROTECT. Strana 
se sítotiskem bude umístěna na 
vnější straně.

Výrobky řady SERALIT EVOLUTION 
mohou být ohýbány. Kontaktujte nás.

OPALIT EVOLUTION
Pro zvýšení tepelného komfortu 
může být řada OPALIT EVOLUTION 
taktéž použita v izolačních sklech.

Skla EMALIT EVOLUTION, SERALIT 
EVOLUTION a OPALIT EVOLUTION 
musí být montována v souladu s 
platnými předpisy. Níže uvedené 
pokyny se týkají monolitického 
prosklení.

Skla EMALIT EVOLUTION, SERALIT 
EVOLUTION a OPALIT EVOLUTION 
mohou být zasazena do drážky, 
připevněna pomocí lišt nebo kovových 
prvků. Musí být provedena veškerá 
opatření pro zabránění přímému 
kontaktu „sklo/sklo“ a „sklo/kov“.

Pokud jsou výrobky montovány 
vedle sebe na sraz,, musí být mezi 
jednotlivými tabulemi ponechána 
vůle 3 mm. Pro zachování estetických 
charakteristik se nedoporučuje skla 
montovat smaltovanou stranou 
(strana 1) směrem do exteriéru. 
U fasád se vždy doporučuje provedení 
tepelného testu (Heat Soak Test) v 
souladu s požadavky normy EN 14179.

Lepení
Skla EMALIT EVOLUTION je 
možné na fasády instalovat pomocí 
lepení, systémů pro odvětrávané či 
neodvětrávané fasády nebo je umístit 
do sendvičových panelů (s výplní).

V případě instalace pomocí lepení je 
třeba ověřit, zda lepidlo neprosvítá. 
V případě, že tomu tak je, může 
společnost GLASSOLUTIONS vyrobit 
zesílenou smaltovou vrstvu. V 
případě specifi ckých požadavků nás 
kontaktujte. 

Skla EMALIT EVOLUTION nejsou 
určena na místa, kde by docházelo 
k jejich prosvícení; musí se vždy 
montovat na neprůhledné plochy. 
U světlých barev skel EMALIT 
EVOLUTION se doporučuje tabule 
instalovat na materiál s jednolitým 
odstínem.

Pro zachování veškerých estetických 
charakteristik musí být skla EMALIT 
EVOLUTION, SERALIT EVOLUTION a 
OPALIT EVOLUTION pravidelně čištěna 
neutrálními čističi bez abrazivních 
složek.
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OPALIT EVOLUTION
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Charakteristiky

Pokud si přejete získat informace 
o spektrofotometrických 
charakteristikách, kontaktujte nás.

Předpisy

EMALIT EVOLUTION, SERALIT 
EVOLUTION a OPALIT EVOLUTION jsou 
tvrzená skla, která splňují požadavky 
normy EN 12150.

Pro některé aplikace mohou být 
tvrzena v souladu s požadavky normy 
EN 1863. Pokud máte specifi cké 
požadavky, kontaktujte nás.

Skla OPALIT EVOLUTION jsou taktéž 
označena symbolem CE.
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Distributor

Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky registrované společností Saint-Gobain.

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle 
jednotlivých zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



Digitální tisk na sklo PICTUREit

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis
PICTUREit je sklo s potiskem na 
jedné straně. Proces tisku využívá 
smalt vypalovaný za vysoké teploty. 

Pomocí této technologie je možné 
tisknout permanentní vzory, 
fotografi e a texty na všechny typy 
skel. Vytvoření vlastních návrhů 
v barevném provedení není ničím 
omezeno. Tradiční skleněné výrobky 
mohou nyní obsahovat vysoce kvalitní 
potisk s logy, nápisy, obrázky a vzory.

Aplikace

- dveře;
- přepážky;
- balustrády, zábradlí;
- vnitřní vybavení a nábytek;
- sprchové kouty;
- výlohy a výkladní skříně, nápisy;
- atd.

- fasády;
- nápisy;
- autobusové  zastávky;
- balustrády, zábradlí.

Výhody

- Zosobníte svůj prostor;
-  odolné proti poškrábání: potisk s 

vypalovaným smaltem;
-  lze použít ve vlhkém prostředí;
-  potisk je možný na sklo o tloušťce 

3-19 mm;
-  lze vytvořit odstupňované efekty: 

od průsvitného až po neprůhledné 
sklo;

-  velmi dobré rozlišení nad 360 dpi: 
žádné viditelné tečky;

-  kontrast obrazu může být vylepšen 
dvojitým průchodem při tisku;

- potisk je fi xován tepelnou úpravou;
- velmi široká škála barev;
- vysoká odolnost vůči UV záření;
-  výběr oblasti tisku podle vašich 

požadavků.

Rozměry 

-  Tisk na tvrzené sklo, maximální 
velikost: 2 500 x 3 700mm;

- tloušťka: 3 až 19 mm.

Zpracování

-  Sklo může být potištěno částečně 
nebo celoplošně;

- používá se tvrzené sklo SECURIT;
-  sklo lze integrovat do tmelených 

jednotek pro exteriérové aplikace;
-  hrany skla mohou být běžně 

opracovány, před tiskem je možné 
sklo též vyvrtat.

Požadavky na tisk

-  Tiskové soubory v co nejvyšším 
rozlišení;

-  formáty: PDF, PS, EPS, TIFF, BMP, 
JPEG;

-  před zahájením výroby je vhodné 
nechat vytvořit prototyp.

PICTUREit

PLANICLEAR, DIAMANT, 
PARSOL...

Digitální tisk na povrchu

Distributor
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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Reliéfní, barevné 
a bezpečnostní 

dekorativní sklo
CREA-LITE

DESIGN



CREA-LITE

Popis

CREA-LITE je vyráběn tvarováním 
čirého nebo tónovaného skla ve 
formě. Nejdříve je podle fotografi e 
nebo datového souboru vytvořena 
forma s reliéfem na míru (reliéf 
maximálně 11 mm). Následně je sklo 
umístěno na formu a zahříváno na 
vysokou teplotu (přibližně 800°C). 

Tepelné tváření probíhá postupně - 
sklo působením gravitační síly 

vytvoření reliéfu je sklo tepelně 
vytvrzeno. Sklo CREA-LITE může 
být také barveno. Barevný pigment 
je nanesen na povrch skla a vypálen 
v peci.

Aplikace

CREA-LITE může být využitý jak v 

- obklady stěn;
- fasády, izolační zasklení;
- okna;
- dveře;
- pevné nebo posuvné stěny;
- stoly, nábytek;
- sprchové a vanové zástěny;
- informační tabule;
- trofeje, dekorační předměty;
- zábradlí;
- dlažby.

Výhody

- Vysoká prostupnost světla;
-  omezený průhled - ochrana 

soukromí;
- originalita každého návrhu;

-  reliéf až do maximálního rozdílu 
11 mm;

- stálost reliéfu;
- široká škála barev;
- stálost barev;
- k dispozici i ve velkých formátech;
- bezpečnostní sklo – tvrzené;
-  provedení heat-soak testu též 

možné;
-  možnost vrtání otvorů i provádění 

výřezů.

Nabídka produktů a rozměry

Zpracování:

- Tvarové výřezy;
- vrtání;
- kompletace do izolačního skla;
- laminace;
- tvrzení.

Tepelně tvářené bezpečnostní dekorativní sklo s možností potisku, 
určené pro vnitřní i vnější použití.

CREA-LITE 
tepelně 

tvarované sklo

CREA-LITE 
RELIEF tepelně 
tvarované sklo s 

reliéfem

CREA-LITE 
COLOR tepelně 
tvarované sklo 

s barevnými 
glazurami

Typ skla
PLANICLEAR

PARSOL
DIAMANT

PLANICLEAR
PARSOL

DIAMANT

PLANICLEAR
PARSOL

DIAMANT

Šířka mm 6-8-10-12 6-8-10-12 6-8-10-12

Minimální 
rozměr 

mm

Maximální 
rozměr 

mm
1 200 x 2 700 1 200 x 2 700 1 200 x 2 700

Maximální 
rozměr reliéfu - 11 mm S nebo bez 

reliéfu

Distributor

Známky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné, nebo zapsané společností Saint-Gobain. © Getty Images
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Bezpečnost a barvySTADIP COLOR

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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STADIP COLOR

Popis
STADIP COLOR je barevné vrstvené sklo 
složené ze dvou skel pomocí jedné nebo 
více fólií z polyvinylbutyralu (PVB).

Aplikace

STADIP COLOR se používá v bytech, 
úřadech, obchodech restauracích, 
hotelích, veletržních stáncích, atd.

 fasády (v 
izolačním skle), střechy a zastřešení, 
zábradlí, světlíky a střešní okna.

 příčky, dveře, 
atria, stropy, zábradlí, stupínky 
schodů, podlahové dlaždice, nábytek.

Výhody

Pro každý projekt jej lze použít 
k vytvoření jedinečných barev a 
provedení. STADIP COLOR je určeno 
pro aplikace, kde je vyžadováno 
barevné sklo v kombinaci s 
charakteristikami vrstveného skla. 
STADIP COLOR snižuje pronikání 
ultrafi alového záření. Může také 
zlepšit protisluneční charakteristiky 
izolačních dvojskel.

Sortiment
Rozsáhlá paleta průhledných a 
průsvitných odstínů:

 

Znázornění barvy je pouze přibližné.

Fólie různých barev lze kombinovat až 
do maximálně 4 druhů. To umožňuje 
vyrobit více než 1000 barev. Pro 
venkovní použití je nutné přidat další 
PVB fólii, aby se zajistila stabilita 
barev vůči UV záření.
-  Min. kompozice pro exteriérové 

aplikace: 6,8 mm;
-  Min. kompozice pro interiérové 

aplikace: 6,4 mm;
-  Max. kompozice: prosím, 

kontaktujte nás.

Základní skla
- PLANICLEAR, čiré sklo;
- DIAMANT, extra čiré sklo;
-  PARSOL, sklo podbarvené ve 

hmotě;
-  MASTERGLASS, vzorované sklo;
-  DECORGLASS, vzorované sklo.

Rozměry

Min: 300 x 300 mm 
Max: 1,590 x 4,500 mm*
(*) Další rozměry na vyžádání.

Zpracování

STADIP COLOR je vrstveno 
stejným způsobem jako vrstvené 
bezpečnostní sklo STADIP. Barevné 
fólie lze kombinovat se STADIP 
SECURIT, tvrzeným vrstveným 
sklem. Instalace musí vždy probíhat 
v souladu s platnými předpisy. 

0009

68 %

000A

81 %

000F

8 %

000G

 

0%

0004

0007

000D

00020001

0005

0008

000E

0003

0006

000C

Coral pink

Sahara sun

Twilight

True blue

Complete black

Arctic snow Cool white Polar white

Light 
transmission:

Light 
transmission:

Light 
transmission:

Light 
transmission:

Aquamarine

Ruby red

Gilded light

Mandarin

Smoked grey

Sapphire

Deep red
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Prémiové dekorativní 
sklo podle požadavků 

zákazníků pro interiér a 
exteriér

VIEWGLASS

DESIGN
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Popis

VIEWGLASS je vrstvené sklo s 
průhlednou tištěnou PET mezivrstvou 
(polyesterová fólie).

Po staletí hrála umělecká díla 
významnou roli při vnější i vnitřní 
výzdobě budov, jak dokazuje historie. 
V dnešní moderní době jsou umělecká 
díla nadále žádoucí jako grafi cké 
prvky i pro obdiv ve všech typech 
budov a okolním prostředí.

Lze však pozorovat, že použití a 
funkce uměleckých děl zůstává téměř 
stejné – umístění uměleckých děl 
je zpravidla omezeno na zobrazení 
na zdi, mimo oblast potenciálního 
poškození.

Sklo VIEWGLASS je určeno k 
revolučním myšlenkám, zahrnujícím 
integraci uměleckých děl přímo do 
prostředí staveb.

Díky provedení uměleckých děl ve 
fotografi cké kvalitě a možnosti použití 
bezpečnostního skla se při aplikacích 
VIEWGLASS nabízejí jedinečné 
konstrukční možnosti a řešení, a to 
jak strukturální, tak i dekorativní.

Aplikace

-  dveře a boční světelné vložky do dveří;
- přepážky;
- balustrády, zábradlí;
-  skleněný obklad za kuchyňskou 

linku;
- pracovní povrchy;
- podlahy;
- užité umění.

- fasády;
- okna;
- vitríny.

Výhody

-  Vysoká hustota barev a detaily 
obrázků;

-  proces výroby skla VIEWGLASS 
dosahuje neuvěřitelně vysokou sytost 
barvy na PET podkladu, tím jsou 
docíleny vynikající živé barvy, hladké 
přechody a plynulé odstíny;

-  vynikající odolnost proti vlhku, vlhkosti 
vzduchu, vandalismu a blednutí barev 
oproti vrstveným typům;

-  snadno se čistí, tisk je umístěn uvnitř 
vrstveného skla;

-  kompatibilní s řadou mezivrstev: PVB, 
EVA, TPU;

-  potisk na fólii má sice určitý vliv na 
přilnavost vrstvy, ale v žádném případě 
nemá vliv na ostatní charakteristiky;

-  při použití v interiérech i exteriérech 
v rámci Evropy je stabilita barvy 
tištěných fólií garantovány po dobu 5 
let. Barevné inkousty jsou chráněny 
fólií mezivrstvy, která fi ltruje 99% UV 
záření. 

Sortiment

Stávající 3 varianty VIEWGLASS se liší v 
závislosti na způsobu používání. 

VIEWGLASS může být vyrobeno 
jako fl oat sklo ( PLANICLEAR), jako 
tepelně zpevněné bezpečnostní 
sklo (PLANIDUR) nebo jako tvrzené 
bezpečnostní sklo (SECURIT). V 
případě použití skla PLANIDUR nebo 
SECURIT je v něm možné vrtat otvory 
až do velikosti 50 mm.
Přesto doporučujeme použít sklo s 
nízkým obsahem železa ( DIAMANT), 
aby byl vzhled barev co nejlepší. 
Opracování hran se u skla VIEWGLASS 
provádí po vrstvení, s výjimkou použití 
tvrzeného skla.

VIEWGLASS

interiéru a exteriéru

Sklo 
Mezivrstva

Průsvitný
Transparentní

VIEW-
GLASS 
VISION

Tištěný motiv 
je neprůhledný, 

s bílým 
podkladem.

VIEW-
GLASS 
OPALE

Tištěný motiv 
je průsvitný a 

může být zezadu 
osvícen.

VIEW-
GLASS 

CRISTAL

Tištěný motiv je 
transparentní 

(cca 40% v oblasti 
tisku).

Neprůhledný

Průsvitný

Transparentní

Mezivrstva
Sklo 
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Rozměry

200 mm x 300 mm.
Větší velikosti jsou k dispozici na 
vyžádání.

 
+/- 2 mm od okraje skla.
Tolerance, pokud jde o velikost motivu, 
se také zvyšuje asi o +/- 3 mm.

soubory

podkladů

Pro dosažení optimální kvality 
obrazu by měly být soubory dodány s 
rozlišením minimálně 240 DPI nebo 
vyšším, pokud je to možné, v určených 
rozměrech aplikace pro zasklení.

Pro všechny obrázky platí, že musí být 
předán vzorek v tištěném provedení 
nebo jednotlivé barevné vzorníky plus 
barevné členění, a to v některém z 
univerzálních barevných systémů, jako 
je PMS nebo Pantone.

Preferovaný barevný režim pro 
umělecká díla, která mají být dodána, 
je CMYK.
RGB bude převedeno na barevný režim 
CMYK.

GLASSOLUTIONS může přijmout 
umělecká díla v rastrovém i 
vektorovém formátu.
Pokud je používán a dodán rastrový 
formát obrázku, například pokud byly 
digitální soubory vytvořeny pomocí 
digitálního fotoaparátu nebo skenovány 
s vysokým rozlišením z průsvitných 
fólií, pak jsou preferované formáty 

souboru PSD, PDF, TIFF nebo JPG. 
U všech formátů souborů je nutné 
zajistit, aby byla u souborů použita 
minimální komprese.

Pokud je používán a dodán vektorový 
formát obrázku, například v případě 
grafi ky a ilustrací, pak by měl být každý 
text převeden na obrysy nebo na cesty. 
Kromě toho by měly být podporovány 
všechny fonty. Přijatelné formáty 
souborů jsou AI, EPS, AutoCad, PDF.

Vektorové umělecké dílo 
je škálovatelné na jakoukoli velikost v 
maximálním rozlišení.

Všechny soubory obrázků by měl 
obsahovat spadávky obrázku nejméně 
10 mm nebo 1/2», a to na všech okrajích 
jednotlivých souborů obrázků. Kromě 
toho by měly být na okraji spadávky 
umístěny ořezové značky, a to na všech 
okrajích jednotlivých souborů obrázků.

VIEWGLASS

VIEWGLASS VISION/OPALE/CRISTAL

Typ skla Složení Tloušťka mm +/-1 mm Rozměr (mm)
Tolerance + /-2 mm

Sklo DIAMANT 44.4 9.5 1,560 x 2,000

Sklo DIAMANT 55.4 11.5 1,560 x 2,500

Sklo DIAMANT 66.4 13.5 1,560 x 3,000

Sklo DIAMANT 88.4 17.5 1,560 x 3,500

Sklo DIAMANT 10.10.4 21.5 1,560 x 4,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo 44.4 9.5 1,250 x 2,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo 55.4 11.5 1,250 x 2,500

tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo 66.4 13.5 1,560 x 3,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo 88.4 17.5 1,560 x 3,500

tvrzené nebo tepelně zpevněné sklo 10.10.4 21.5 1,560 x 4,000
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VIEWGLASS

Projektový tým se bude snažit vyhovět 
a přizpůsobit jakékoliv zasklení nebo 
skleněné panely dodávanému systému 
označení.

Poskytnuté vzorky budou obvykle 
zahrnovat jak zmenšenou celkovou 
velikost, tak i ořez části obrázku, 
zvětšený na konečnou velikost budoucí 
aplikace v měřítku 1:1. Vzorky se budou 
poskytovat ve znázornění očekávané 
kvality každého souboru obrázku.
Soubory obrázků pro vzorky by měly 
být předloženy ve stejné formě jako 
závěrečný projekt obrázku.

Požadované rozměry vzorků pro každý 
vzorek musí být dohodnuty v rámci 
jednotlivých projektů.

Obecně řečeno, soubory s obrázky 
ve vysokém rozlišení mají obvykle 
velkou velikost. Nejpohodlnější a 
nejefektivnější způsob, jak dodat 
podklady se soubory obrázků, je proto 
pomocí CD/DVD-ROM nebo webové 
služby FTP (např. SFTS od fi rmy Saint-
Gobain).

The project team will aim to 
accommodate and match any glazing 
or glass panels labelling system 
supplied.

The samples provided will generally 
include both a reduced size overall 
and a sectional cropping from 
artwork enlarged to the fi nal 
application size at 1:1 scale. The 
samples are expected to provide 
a representation of the expected 
quality of each artwork fi le.
Artwork fi les for samples should be 
submitted in the same manner as 
fi nal project artwork.
The desired sample Rozměrs for 
each sample is to be agreed upon 
per project.

Generally speaking, high resolution 
artwork fi les are large in fi le size. The 
most convenient and effi cient method to 
supply artwork fi les is via DVD/CD-ROM 
or web-based FTP service (such as 
SFTS from Saint-Gobain). 
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Vrstvené sklo podle 
požadavků zákazníka STADIP PRINT

DESIGN



Popis

STADIP PRINT je vrstvené 
sklo s potištěnou PVB fólií 
(polyvinylbutyral).

Aplikace

 
Obrázek podle vašeho výběru 
je začleněn do skla a přitom je 
zachována jeho transparentnost a 
průchod přirozeného světla, aniž by 
docházelo k efektům rozmazání v 
tištěných oblastech.

 
Věrné barvy vůči barvám zdrojového 
výtisku.

 není zapotřebí speciální 
péče. Potisk je umístěn uvnitř 
vrstveného skla.

 Potisk na fólii má 
sice určitý vliv na přilnavost vrstvy, 
ale v žádném případě nemá vliv na 
ostatní charakteristiky. 

To znamená, že okraje skleněného 
produktu STADIP PRINT jsou 
přizpůsobené pro ochranu majetku 
a lidí, což je zaručeno produktem s 
mechanickými vlastnostmi na nejvyšší 
úrovni (1B1 podle normy EN 12600).

Evropy je stabilita barev potištěné 
 

Barevné inkousty jsou chráněny PVB 
fólií, která fi ltruje 99% UV záření.

 je možné 
vzory tisknout pouze s nepotištěným 
volným okrajem o šířce nejméně 
10 mm. Doporučujeme klasické 
zasklení s rámem. Možnosti prosím 
konzultujte s námi.

Sortiment

Stávající 3 varianty STADIP PRINT 
se liší v závislosti na způsobu 
používání.
STADIP PRINT může být vyrobeno 
jako fl oat sklo ( PLANICLEAR), jako 
tepelně zpevněné sklo (PLANIDUR) 
nebo jako tvrzené bezpečnostní sklo 
(SECURIT). V případě použití skla 
PLANIDUR nebo SECURIT je v něm 
možné vrtat otvory až do velikosti 50 
mm.
Hrany skla PRINT STADIP jsou fi nálně 
upravovány po montáži proskleného 
dílu, s výjimkou tvrzených skel.

Sklo DIAMANT, 
tvrzená varianta

Potištěná strana PVB 
uprostřed

Druhé fólie PVB

STADIP 
PRINT VISION

Tištěný motiv je neprůhledný, 
s bílým podkladem.

STADIP PRINT 
OPALE

Tištěný motiv je průsvitný a 
může být zezadu osvícen.

STADIP PRINT 
CRISTAL

Tištěný motiv je transparentní 
(cca 40% v oblasti tisku).

STADIP PRINT



STADIP PRINT

STADIP PRINT 

STADIP PRINT 
nabízí nové možnosti jak zahalit a 
zušlechtit prostory díky uměleckému 
ztvárnění a vtisknout jim jejich 
zřetelnou identitu.

 designu vyšší kvality 
za cenu sériových výrobků, a 
to díky perfektnímu zvládání 
výrobních postupů.

umělkyní 
paní Caroline de Boissieu, 
které perfektně odpovídá 
architektonickým trendům 
směřujícím k osobitosti prostor. 

 2 motivů a čtyř 
různých barevných škál, které lze 
přenést na všechny plochy jak pro 
interiéry, tak i venkovní prostory.

Caroline de Boissieu je 
absolventkou École Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 
(Vyšší umělecko průmyslová škola) 
a vyjadřuje se pomocí akrylátových 
vrstev, což je prostředek jejího 
obrazového psaní.

Inovuje formou tvorby « moderní 
vitráže », tvoří originální díla včleněná 
do architektonických prvků a 
skleněného nábytku.Její průhledné 
příčky využívající hru světel a barev 
přeměňují obyčejné životní prostory v 
nevšední jedinečný svět.
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STADIP PRINT

Rozměry

200 mm x 300 mm. 

Větší velikosti jsou k dispozici na 
vyžádání.

Umístění motivu: +/- 2 mm 
od okraje skla.

Tolerance, pokud jde o velikost motivu, 
se také zvyšuje asi o +/- 3 mm.

Rozlišení tisku zdroje musí být 
nejméně 150 dpi (150 bodů na palec), 
jinými slovy přibližně takto:

Data Max. velikost 

5 Mo A4 (20 cm x 30 cm) až do 0.5 m²

10 Mo A2 (40 cm x 60 cm) až do 0.7 m²

20 Mo A1 (60 cm x 90 cm) až do 1 m²

50 Mo A0 (85 cm x 120 cm) až do 2 m²

100 Mo Až do 5 m²

250 Mo Až do 10 m²

*Uvedené údaje mají orientační charakter a 
mohou se lišit v závislosti na motivu a kvalitě 
zdrojového tisku.

V každém případě je doporučeno 
před zahájením výroby projektu 
vytvořit maketu.

STADIP PRINT VISION/OPALE/CRISTAL

Typ skla Složení Tloušťka (+/-1 mm) Rozměr (+/-2 mm)

DIAMANT 44.4 9.5 1,780 x 2,000

DIAMANT 55.4 11.5 1,780 x 2,500

DIAMANT 66.4 13.5 1,780 x 3,000

DIAMANT 88.4 17.5 1,780 x 3,500

DIAMANT 10.10.4 21.5 1,780 x 4,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné 44.4 9.5 1,250 x 2,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné 55.4 11.5 1,250 x 2,500

tvrzené nebo tepelně zpevněné 66.4 13.5 1,780 x 3,000

tvrzené nebo tepelně zpevněné 88.4 17.5 1,780 x 3,500

tvrzené nebo tepelně zpevněné 10.10.4 21.5 1,780 x 4,000

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



Nová kolekce 
dekorativního 

vrstveného skla s 
integrovanou tkaninou

TEX GLASS

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D

CE

RTIFIED
CERTIFIE

DBIM
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Popis

TEX GLASS, spojení materiálů 
a nápadů, je řada dekorativních 
vrstvených skel s integrovanou 
tkaninou. Extra bílé sklo DIAMANT je 
po důkladném umytí dopraveno do 
místa kompletace produktu.

Nejdříve se nanese fólie mezivrstvy 
na jednu ze skleněných tabulí, a 
pak se položí na tuto fólii mezivrstvy 
vybraná tkanina. 

Druhá fólie mezivrstvy a poté druhá 
tabule skla tkaninu „zapouzdří”. 
Takto kompletovaný produkt je 
pak dále zpracován v autoklávu při 
vysoké teplotě, aby bylo vyrobeno 
vysoce kvalitní dekorativní sklo. 
Použité vrstvené fólie odfi ltrují 99% 
ultrafi alového záření, a tím chrání 
barvy.

GLASSOLUTIONS je držitelem 
patentu tohoto procesu, který také 
chrání tkaný vzhled textilie po 
kompletaci hotového produktu.

Aplikace

- dveře;
- přepážky;
-  podlahové desky, schodišťové 

stupně;
- balustrády, zábradlí;
- výlohy;
- stoly, pulty, regály.

Výhody

Nya Nordiska a jejím vývojovým 
oddělením tkanin z kolekce Nya 
Textiles spojují série přírodních, 
zemitých barev: bílá, bílá šampaň, 
písková, kávová, s dřevitými 
odstíny nebo znovu také s barvami 
vypůjčenými z minerálních materiálů.
Tyto motivy s čistými liniemi vytvářejí 
atmosféru klidu a vyrovnanosti.
Tato řada textilií, oáza klidu v 
našem přetechnizovaném světě, 
evokuje smyslnost, čistou krásu a 
kultivovanost v umění textilií.

zachování čistoty, reliéfu a zjemnění 
tkanin.

strukturují vaše prostory, a jsou tak 
schopné dát pocit splynutí s harmonií 
barev a materiálů použitých k 
dekoraci interiérů.

dosáhnete větší či menší účinek 
fi ltrace denního světla, který vám 
poskytne intimitu a pohodu.

chráněné před UV zářením z více než 
99%, a to díky vrstveným fóliím.

k dispozici pro vlhké zóny. 
Doporučujeme klasické zasklení s 
rámem.

Pro více informací nás prosím 
kontaktujte.

TEX GLASS
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TEX GLASS

Sortiment

Řada TEX GLASS může být vyrobena 
z fl oat skla (PLANICLEAR), tepelně 
zpevněného skla (PLANIDUR) nebo 
bezpečnostního tvrzeného skla 
(SECURIT).

V případě použití skla PLANIDUR nebo 
SECURIT je v něm možné vrtat otvory až 
do velikosti 50 mm.

Okraje skleněných výrobků ze skla TEX 
GLASS jsou fi nálně upravovány až po 
kompletaci, s výjimkou tvrzených skel.

Alicia 94 chêne

Scenotec CS 13 gris Stratos 41 argent Stratos 42 orScenotec CS 01 blanc Taoki 04 naturel
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TEX GLASS

Větší formáty jsou možné na 
vyžádání, a to v případě kombinací se 
sklem DIAMANT.

Je tolerován rozdíl +/- 2 mm motivu s 
ohledem na okraj skla.

Tolerance rozměru motivu také 
dosahuje +/- 3 mm. V každém 
případě je doporučeno před 
zahájením výroby projektu vytvořit 
maketu. Spolupráce týmů fi rem 
GLASSOLUTIONS a NYA NORDISKA 
znamená, že mohou být nyní využity a 

začleněny nové trendy v módě, umění 
a architektuře, jakož i fi lmu a divadle.
Čerpáme inspiraci z našeho vnímání 
módy a pocitu doby, kdy vytváříme 
nové kolekce, které reagují na 
současné trendy v interiérových 
dekoracích.

Typ skla Složení Tloušťka (mm) 
+/-1 mm

Rozměr (mm)
Tolerance +/-2 mm

TEX GLASS 44.4 diamant sklo 9.5 1,400 x 2,000

TEX GLASS 55.4 diamant sklo 11.5 1,400 x 2,500

TEX GLASS 66.4 diamant sklo 13.5 1,400 x 3,000

TEX GLASS 88.4 diamant sklo 17.5 1,400 x 3,500

TEX GLASS 10.10.4 diamant sklo 21.5 1,400 x 4,000

TEX GLASS 44.4 tvrzené nebo 
tepelně zpevněné sklo 9.5 1,250 x 2,000

TEX GLASS 55.4 tvrzené nebo 
tepelně zpevněné sklo 11.5 1,250 x 2,500

TEX GLASS 66.4 tvrzené nebo 
tepelně zpevněné sklo 13.5 1,400 x 3,000

TEX GLASS 88.4 tvrzené nebo 
tepelně zpevněné sklo 17.5 1,400 x 3,500

TEX GLASS 10.10.4  tvrzené nebo 
tepelně zpevněné sklo 21.5 1,400 x 4,000 
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.

Rozměry
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Bezpečnostní sklo/balisticky 
odolné sklo/sklo odolné 

proti explozi v souladu s CE 

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS

PROTECT
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Popis

Architektura stále více otevírá budovy 
světlu. Světlo však není jedinou 
výhodou, které sklo může v budově 
nabídnout - dnes již k dispozici i jeho 
další pozoruhodné funkční vlastnosti. 
Příkladem může být bezpečnost a 
ochrana proti výstřelům a explozím.

Aplikace

Právě skla STADIP, STADIP PROTECT, 
STADIP ULTIMAX a STADIP SENTRY 
GLASS PLUS mají ty nejšpičkovější 
charakteristiky: ochranu před výstřely 
a explozemi.

Sortiment

STADIP a STADIP PROTECT je 
skupina vrstvených produktů, které 
mají exkluzivní vlastnosti při použití 
vybraných fólií PVB (polyvinylbutyral) a 
sodnovápenatého skla.

STADIP ULTIMAX je skupina vrstvených 
výrobků, využívající vybrané fólie PVB 
a PU se sodnovápenatým sklem a 
speciálně upraveným polykarbonátem.

STADIP, STADIP PROTECT, STADIP 
ULTIMAX a STADIP SENTRY GLASS 
PLUS splňují požadavky označení CE, 
úroveň AOC1, spolu s dalšími interními 
normami.

Ustanovení těchto norem, které jsou 
v platnosti od března, ukládají nové 
povinnosti týkající se marketingu 

těchto produktů.

Úrovně charakteristik, kontrol a 
řízení procesů jsou nyní velmi úzce 
propojeny.

Vzhledem k tomu, že fi rma 
GLASSOLUTIONS očekávala 
zavedení těchto nových závazných 
požadavků již poměrně dlouhou 
dobu, byly nové metody pro 
ověření mechanických vlastností 
a odolnosti skleněných výrobků 
v jejich výrobních závodech již 
zavedeny. Cílem je zajistit, aby tyto 
úrovně charakteristik mohly být 
reprodukovány. Neprůstřelná a 
explozím odolná skla musí splňovat 
certifi kaci CE úrovně 1 (AOC1) podle 
směrnice o stavebních výrobcích 
(89/106/CEE).

Instalace

Směrnice pro instalaci je obvykle 
součástí dokumentace v rámci 
dodávky. Nedodržení této směrnice 
může ohrozit celou úroveň 
výkonnostních charakteristik výrobku.
Prosím, poraďte se s naším 
technickým úsekem v případě potřeby.

Charakteristiky

Řada interních balistických zkoušek, 
podporovaných systémy výzkumu 
výkonnostních charakteristik, byla 
použita jako základ pro vytvoření 
nové řady, CE certifi kované v úrovni 
AOC1. 

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS
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STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS

 Normy a klasifi kace pro skla STADIP a STADIP PROTECT 

Typ ochrany a rizika  Vrstvené sklo

Zranění od nárazu STADIP 2B2

Padání kousků skla (předkloněné stěny, střechy) STADIP 2B2

Pád osob z výšky STADIP PROTECT 1B1

Ochrana proti vandalismu a vloupání STADIP PROTECT P1A to P4A

Zesílená ochrana proti vandalismu a vloupání STADIP PROTECT SP P5A to P8B

Výstřely: - ruční zbraně, vojenské zbraně STADIP PROTECT HN BR1 až BR7 

                - lovecké zbraně STADIP PROTECT UJ SG1 až SG2

                - ruční zbraně, vojenské zbraně, lovecké zbraně  STADIP PROTECT JH P5A to P8B BR1 toBR7 SG1 to SG2

Výbuchy STADIP PROTECT BS ER1 to ER4

STADIP PROTECT: Vrstvení skla a PVB folie

Norma Ochrana Klasifi kace  Typ Tloušťka (mm) Váha  (Kg/m²)

EN 12600 2B2 STADIP 22.1 4 11

2B2 STADIP 33.1 6 16

1B1 STADIP PROTECT 33.2 7 16

1B1 STADIP PROTECT 44.2 9 21

EN 356 P1A STADIP  PROTECT 33.2 7 16

P2A STADIP  PROTECT 44.2 9 21

P3A STADIP  PROTECT 44.3 9 21

P3A STADIP  PROTECT 666.2 19 46

P4A STADIP  PROTECT 33.4 8 17

P4A STADIP  PROTECT 44.4 10 22

P5A STADIP  PROTECT SP510 10 23

P6B STADIP  PROTECT SP615 15 34

P6B STADIP  PROTECT SP615B 15 34

P7B STADIP  PROTECT SP722 22 50

P8B STADIP  PROTECT SP827 27 58

P6B CLIMALIT PROTECT SP615B/10/SP44.2 34 54

P7B CLIMALIT PROTECT SP615B/10/SP510 35 56
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STADIP PROTECT: Vrstvení skla a PVB folie

Norma Ochrana Klasifi kace Typ Tloušťka (mm) Váha  (Kg/m²)

EN 1063 S úlomky BR1-S STADIP  PROTECT HN 110-S 10 22

BR1-S STADIP  PROTECT HN 112-S 12 27

BR1-S STADIP  PROTECT HN 113-S 13 32

BR1-S STADIP  PROTECT HN 120-S 20 47

BR1-S STADIP  PROTECT HN 119-S 19 46

BR1-S STADIP  PROTECT JH 610.15-S 15 33

BR1-S STADIP  PROTECT JH 610.21-S 21 45

BR2-S STADIP  PROTECT HN 222-S 22 49

BR2-S STADIP  PROTECT HN 226-S 26 62

BR2-S STADIP  PROTECT HN 226HS-S 26 62

BR3-S STADIP  PROTECT HN 323-S 23 54

BR3-S STADIP  PROTECT CP SP615B/8/SP615B 38 67

BR3-S STADIP  PROTECT CP SP615B/8/88.2 40 74

BR3-S STADIP  PROTECT JH 630.28-S 28 68

BR4-S STADIP  PROTECT HN 432-S 32 75

BR4-S STADIP  PROTECT JH 740.39-S 39 94

BR4-S STADIP  PROTECT JH 840.40-S 40 94

BR5-S STADIP  PROTECT HN 540-S 40 95

BR5-S STADIP  PROTECT HN 542-S 42 100

BR5-S STADIP  PROTECT HN 536-S 36 85

BR6-S STADIP  PROTECT HN 650-S 50 117

SG1-S STADIP  PROTECT UJ 132-S 32 75

SG1-S STADIP  PROTECT JH 801.32-S 32 72

SG2-S STADIP  PROTECT UJ 250-S 50 117

BR4-S/SG1-S STADIP  PROTECT JH 841.35-S 35 80

BR5-S/SG1-S STADIP  PROTECT JH 851.36-S 36 85

BR5-S/SG2-S STADIP  PROTECT JH 052.44-S 44 104

BR5-S/SG2-S STADIP  PROTECT JH 852.36-S 36 85

BR6-S/SG2-S STADIP  PROTECT JH 862.51-S 51 121

EN 1063 Bez úlomků BR2-NS STADIP PROTEC HN 231-NS 31 74

BR3-NS STADIP PROTEC JH 830.44-NS 44 105

BR4-NS STADIP PROTEC HN 454-NS 54 129

BR4-NS STADIP  PROTECT  CP JH 840.52-NS 52 82

BR4-NS STADIP  PROTECT  JH 840.54-NS 54 129

BR5-NS STADIP  PROTECT HN 558-NS 58 139

BR6-NS STADIP  PROTECT HN 673-NS 73 175

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS
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In general, preventing the consequences of an accidental, or even criminal, explosion calls for the use of 
STADIP PROTECT BS glass.

EN 1063 Bez úlomků BR6-NS STADIP  PROTECT HN 675-NS 75 181

BR6-NS STADIP  PROTECT CP HN 671.NS 71 127

BR7-NS STADIP  PROTECT HN 785-NS 85 206

BR7-NS STADIP  PROTECT HN 781-NS 81 196

BR7-NS STADIP  PROTECT HN 788-NS 88 212

STADIP ULTIMAX Glass and Polycarbonate assembly

Norma Ochrana Klasifi kace Typ Tloušťka (mm) Váha   (Kg/m²)

EN 1063 Bez úlomků BR1-NS STADIP ULTIMAX HP 118-NS 18 34

BR4-NS STADIP ULTIMAX HP 440-NS 40 75

BR4-NS STADIP ULTIMAX HP 421-NS 21 43

BR5-NS STADIP ULTIMAX HP 532-NS 32 69

BR5-NS STADIP ULTIMAX HP 534-NS 34 75

BR6-NS STADIP ULTIMAX HP 650-NS 50 99

BR6-NS STADIP ULTIMAX HP 637-NS 37 83

BR4-NS/SG1-NS STADIP ULTIMAX UP 841.21-NS 21 44

BR6-NS STADIP ULTIMAX UP 860.37-NS 37 84

BR6-NS/SG2-NS STADIP ULTIMAX UP 862.38-NS 38 85

BR4-NS/SG2-NS STADIP ULTIMAX UP 042.37-NS 37 78

BR4-NS/SG2-NS STADIP ULTIMAX UP 042.34-NS 34 75

BR4-NS STADIP ULTIMAX UP 040.25-NS 25 53

STADIP PROTECT: Vrstvení skla a polykarbonátu

Norma Ochrana Klasifi kace Typ Tloušťka (mm) Váha  (Kg/m²)

EN 13541 S úlomky ER1-S STADIP PROTECT BS 110-S 10 22

ER2-S STADIP PROTECT BS 218 B-S 18 43

ER2-S STADIP PROTECT BS 218-S 18 39

ER3-S STADIP PROTECT BS 331-S 31 73

ER4-S STADIP PROTECT BS 427-S 27 58

Bez úlomků ER1-NS STADIP PROTECT BS 118-NS 18 43

ER2-NS STADIP PROTECT BS 226-NS 26 63

ER4-NS STADIP PROTECT BS 433-NS 33 79

Vysvětlivky:
- roztříštění: při nárazu, vzniká nebezpečí projekce skleněných střepů na chráněné straně;
- bez roztříštění: při nárazu, nedochází k projekci skleněných střepů na chráněné straně.

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS
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Detail evropských norem

Norma EN 356 (sklo proti vloupání)

Norma EN Popis testu Energie (jouly)

Třídy P1A až P5A: nárazy koule
Normální ochrana

P1A 3 nárazy koule z výšky 1.5 m 161

P2A 3 nárazy koule z výšky 3 m 362

P3A 3 nárazy koule z výšky 6 m 724

P4A 3 nárazy koule z výšky 9 m 1,086

P5A 3 nárazy koule z výšky 9 m 3,258

Třídy P6B až P8B: údery kladivem a sekerou
Zesílená ochrana

P6B 30 až 50 úderů kladivem a sekerou -

P7B 51 až 70 úderů kladivem a sekerou -

P8B Více než 70 úderů kladivem a sekerou -

Norma EN 1063 (ochrana proti výstřelům z pistole)

Norma EN Ráže Zbraň Rychlost střely Počet střel

BR1 0.22 long rifl e Puška 360 m/s 3

BR2 9 mm parabellum Luger, Uzi 400 m/s 3

BR3 0.357 magnum Magnum 430 m/s 3

BR4 0.44 magnum Magnum 440 m/s 3

BR5 5,56 x 45 mm Puška 950 m/s 3

BR6 7,62 x 51 mm soft core Puška 820 m/s 3

BR7 7,62 x 51 mm hard core Puška 830 m/s 3

SG1 12/70 Brokovnice 420 m/s 1

SG2 12/70 Brokovnice 420 m/s 3

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS
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Norma EN 13541 (ochrana proti explozím)

Norma EN Maximální positivní tlak odražené tlakové vlny Pr 
(kPa)

Trvání periody 
pozitivního tlaku t+ 

(Ms)

ER1 50 ≤ Pr ≤ 100 ≥ 20

ER2 100 ≤ Pr ≤ 150 ≥ 20

ER3 150 ≤ Pr ≤ 200 ≥ 20

ER4 200 ≤ Pr ≤ 250 ≥ 20

Norma EN 12600 (ochrana proti pádu osob, padání kousků skla a poranění v případě nárazu) 

Norma EN Výška pádu Hmotnost Počet nárazů

3B3 190 mm 50 Kg 1

2B2 450 mm 50 Kg 1

1B1 1,200 mm 50 Kg 1

STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS
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STADIP
STADIP PROTECT
STADIP ULTIMAX
STADIP SENTRY GLASS PLUS

Instalace

Instalace všech citovaných produktů 
jsou prováděny v souladu s normou 
NF DTU 39 a specifi ckých návodů k 
montáži. Aby byla zajištěna zesílená 
ochrana proti vandalismu, vloupání, 
výstřelům a explozím, musí být 
skleněné výrobky STADIP PROTECT 
používány s rámy s příslušnou úrovní 
výkonnostních charakteristik. 

Instalační pokyny podle instrukcí 
musí být dodrženy u produktů 
odolných proti výstřelům a explozím.

Výrobky řad STADIP a STADIP 
PROTECT jsou v souladu s 
normami EN 12543 a EN 14449.

Tyto produkty nesou označení CE. 
Neprůstřelná a explozím odolná 
skla musí splňovat certifi kaci CE 
úrovně 1 (AOC1) podle směrnice 
o stavebních výrobcích (89/106/
CEE). Tento certifi kát je udělován 
pouze na základě velmi přísného 
ověřovacího procesu.
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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Vrstvené 
protihlukové 

bezpečnostní sklo
STADIP SILENCE

COMFORT
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Hluk je sluchový vjem vnímání vln, 
které se pohybují ve vzduchu nebo v 
pevné látce (např. okno nebo stěna).
Sestává z drobných změn tlaku 
vzduchu, detekovaných a přenášených 
bubínkem ucha.

používáme k chápání hluku 
vyjádřeného v decibelech (dB) a k 
defi nici intenzity hluku: decibely nám 
říkají, zda je hluk slabý nebo silný 
(úroveň zvuku nebo hlasitost).
0 dB je označováno jako práh 
slyšitelnosti, 120 dB jako práh bolesti. 

Při výpočtu decibelů se 1 plus 1 
nerovná 2!
-  Dva zvukové zdroje o síle 50 dB dávají 

celkem 53 dB;
-  zdvojnásobení energie hluku zvýší 

hladinu zvuku o 3 dB;
-  pro zvýšení úrovně hlasitosti o 10 

dB by musela být zvuková energie 
vynásobena 10x;

-  frekvence, vyjádřené v Hz, určují tóny 
hluku, tj. zda jsou nízké nebo vysoké. 
Hluk se skládá z různých frekvencí.

Frekvence je počet kmitů za sekundu. 
Čím větší je počet kmitů za sekundu, 
tím vyšší je tón zvuku (vysoké 
frekvence). Nízké-tóny zvuku (nízké 
frekvence) lidské ucho hůře detekuje. 

Frekvence, které jsou důležité, pokud 
jde o akustiku v budově, spadají do 
oblasti 100 až 4 000 Hz. V tomto 
rozmezí poskytují konzoly, fasády a 
příčky dostatečnou zvukovou izolaci.

Lidské ucho nevnímá hladinu zvuku 
lineárně:
- snížení o 1 dB je stěží vnímatelné;
- snížení o 3 dB je vnímatelné;
-  snížení o 5 dB je považováno za 

významné zlepšení;
-  snížení o 10 dB je vnímané jako 

poloviční úroveň hluku.

Vzlet letadla   140

Práh bolesti   120

Koncert - diskotéka   105

Práh nebezpečí    90

Práh rizika    85

Městská dálnice   82

Městská hlavní silnice   78

Okno na rušné ulici   78

Okno na klidné ulici   55

Vesnické obydlí    30

Lehký vítr    20

Práh slyšitelnosti   0

Světová zdravotnická organizace 
(WHO) doporučuje pro dobrý 
noční spánek okolní hladinu hluku 
pod 35 dB. Práh akustického 
nebezpečí byl stanoven na 90 dB. Při 
překročení nad 105 dB může dojít k 
nenapravitelné ztrátě sluchu. Práh 
bolesti zvuku byl stanoven na 120 dB. 
Nad touto hranicí se hluk se stává 
nesnesitelným, způsobuje extrémní 
bolest a vede ke ztrátě sluchu.

Například ve Francii pochází 80% 
hluku z dopravy. Některé z 3 000 
zastavěných ploch jsou vystaveny 
nadměrné hladině hluku vyšší než 
70 dB.

V 800 z těchto oblastí trpí obyvatelé 
hlukem nejen ve dne, ale i v noci, což 
negativně ovlivňuje jejich spánek.

Hluk způsobuje:
- 11% nehod na pracovišti;
- 15% zameškaných pracovních dní;
- 20% psychiatrických hospitalizací.

-  43 % Francouzů pociťuje obtěžování 
hlukem;

-  - 87 % uvádí, že by faktorem při 
výběru jejich ideálního domova bylo 
nepřijatelné obtěžování hlukem 
(ve srovnání s absencí zeleně a 
znečištěním ovzduší);

-  39% tvrdí, že jim hluk způsobuje 
stres.

STADIP SILENCE
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Jednoduché zasklení a 
zvuková izolace

Tento „zákon o hmotě” se vztahuje na 
jednotlivé stěny: plechy, beton, zdivo a 
jednoduché zasklení.

Uvádí, že čím tlustší, a tedy těžší sklo je, 
tím nižší hladina hluku je přenášena.
Při konstantní tloušťce přechází 
přenášený hluk při přechodu od nízkých 
zvuků (nízký tón) do vysokých frekvencí 
(vysoký tón), a to až na určitou hodnotu: 
tzv. kritickou frekvenci.

Při této frekvenci je těžší sklo izolovat 
proti hluku, a nastane špička zvuku. 
Tento rušivý hluk je možné poněkud 
zmírnit pomocí vrstveného skla: 
plastová PVB fólie, umístěná mezi 
dvěma tabulemi skla, působí jako 
„tlumič” hluku.

U vrstveného skla STADIP SILENCE 
se používá speciálně upravená PVB 
fólie „Silence” (ticho). To téměř 
zcela eliminuje špičky hluku kolem 
kritické úrovně frekvence, na rozdíl od 
normálního vrstveného skla, kde je 
tato špička zvuku stále pociťována jako 
dráždivá.

Platí, že čím lepší je izolace proti hluku, 
tím vyšší je tón zvuku.
Při kritické úrovni frekvence je zvuk 
pociťován jako dráždivý, protože je hůře 
odfi ltrován.

- Izolační účinek je celkově lepší;
-  malá výhoda, pokud jde o špičku 

zvuku, která se posouvá směrem k 
nižším frekvencím, a ty jsou pak méně 
vnímány sluchem.

-  S normální fólií PVB: STADIP Špička 
při kritické úrovni frekvence je mírně 
snížená, ale stále velmi nepříjemná.

Výsledek je velmi podobný tomu, co 
by bylo dosaženo bez vrstveného skla 
stejné tloušťky, s fólií PVB „Silence”: 
STADIP SILENCE. Špička zvuku zmizí: 
toto je ideální řešení.

STADIP SILENCE
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Akustické vlastnosti skla 
nejsou ovlivněny:
-  plněním izolačních skel argonem 

za účelem zvýšení tepelné izolace;
-  nanesením vrstvy pro ochranu před 

slunečním zářením nebo vrstvy 
tepelné izolace na tabule skla;

- tvrzením skla;
-  polohou obou tabulí, tj. zda 

jsou namontovány uvnitř nebo 
vně izolačního zasklení.

určeny sklem, ale také typem rámu, 
způsobem upevnění, žaluziemi a 
instalací jednotky jako celku.
Akustické zasklení musí být 
instalováno na funkčním, 
dobře upevněném rámu.

zvuková izolace

Dvě hmoty, dvě tabule izolačního 
skla, jsou odděleny prostorem, který 
je naplněný vzduchem nebo plynem, 
působícím jako pružina k absorpci 
zvukových vibrací. Izolační dvojsklo 
představuje rezonanční frekvenci, 
která způsobí, že systém spontánně 
vibruje a vytváří špičku zvuku při 
nízké úrovni frekvence. Čím nižší je 
frekvence této rezonance, tím méně 
je lidské ucho schopné ji detekovat.

Izolační skla představují dvě kritické 
frekvence: pro každou tabuli 
jednu (viz jednoduché zasklení).
Pokud je izolační dvojsklo symetrické, 
je špička hluku celé jednotky hlasitější, 
než každé tabule samostatně.

V případě asymetrického izolačního 
skla (dvě tabule různé tloušťky), 
existují dvě špičky hluku, ale 
každá z nich je slabší, než špička 
každého jednotlivého panelu.
Špička zvuku v blízkosti 
kritických frekvencí zmizí, pokud 
použijete akustické vrstvené 
sklo STADIP SILENCE.

-  Absorbuje hluk lépe než jednoduché 
zasklení o tloušťce rovnající se součtu 
dvou tabulí izolačního skla;

-  vytváří rezonanční špičky systému 
„hmota-pružina-hmota” na nízkých 
frekvencích;

-  vytváří vysoké špičky zvuku při 
vysokých frekvencích, protože kritické 
frekvence dvou tabulí s jednoduchým 
sklem jsou totožné.

-  Charakteristiky jsou lepší, než u 
symetrického izolační dvojskla;

-  rezonanční špička systému 
„hmota-pružina-hmota” je nižší 
a posouvá více směrem k nižším 
frekvencím, což je výhodnější;

-  při vysokých frekvencích se vyskytují 
dvě vysoké špičky zvuku nižší úrovně, 
protože kritické frekvence skel 
různých tlouštěk nejsou totožné.

-  Normální vrstvené sklo STADIP: 
špičky zvuku o vysokých frekvencích 
jsou redukovány, ale stále jsou 
obtěžující;

-  akustické vrstvené sklo STADIP 
SILENCE: špičky zvuku se při 
vysokých frekvencích sníží. Toto je 
nejlepší řešení.
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STADIP SILENCE

Popis
STADIP SILENCE je vrstvené 
protihlukové  bezpečnostní sklo. 
Skládá se ze dvou nebo více vrstev 
skla kompletovaných s využitím 
jedné nebo více fólií zvukově 
izolovaného polyvinylbutyralu: 
zvukově izolovaného PVB nebo PVB 
Silence.

Aplikace
STADIP SILENCE lze použít v 
jednoduchém zasklení nebo 
izolačním zasklení, v bytech nebo v 
nebytových budovách.

STADIP SILENCE, složené jako 
izolační sklo, výrazně snižuje vnější 
hluk v hlučných oblastech (silniční 
tepny, vnější okruhy silnic, nádraží 
a okolí letiště, atd.).

STADIP SILENCE výrazně snižuje 
hluk způsobený deštěm a kroupami 
na oknech a na izolačních sklech 
instalovaných do zastřešení.

STADIP SILENCE, upevněné jako 
jednoduché zasklení, je obzvláště 
doporučeno pro všechny prosklené 
příčky v kancelářských prostorách, 
konferenčních místnostech a 
tlumočnických kabinách.

Výhody

STADIP SILENCE disponuje 
akustickými výkonnostními 
charakteristikami, které jsou lepší, 
než zasklení pomocí STADIP nebo 
STADIP PROTECT stejného složení 
ve spojení s konvenčním PVB.

Charakteristiky mechanické 
pevnosti a bezpečnosti STADIP 
SILENCE jsou shodné se STADIP 
nebo STADIP PROTECT stejného 
složení.

V případě, že se sklo roztříští, 
zůstávají fragmenty připojeny k 
plastické mezivrstvě, což snižuje 
riziko poranění.

Sortiment

STADIP SILENCE je k dispozici ve 
stejném složení jako u ostatních 
produktů řady STADIP a STADIP 
PROTECT.

Bezpečnost

Při ekvivalentním složení (totožná 
tloušťka skla a počet PVB fólií) 
má tabule skla STADIP SILENCE 
stejnou bezpečnostní úroveň, jako 
odpovídající tabule skla STADIP 
nebo STADIP PROTECT.

Např.: skla STADIP SILENCE 44.4 
Si a STADIP PROTECT 44.4 jsou obě 
klasifikována jako P4A v souladu s 
normou EN 356.

Zpracování

STADIP SILENCE se mění na 
konvenční vrstvené sklo téhož 
složení. STADIP SILENCE – sklo 
je v souladu s normou EN 12543 a 
získalo označení CE.

Komponenty  
SGG STADIP SILENCE

Vsrtvené sklo
SGG STADIP SILENCE

PVB Silence
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STADIP SILENCE

Rw 
(dB)

RA 
(dB)

RAtr 
(dB) Složení (mm*) Tloušťka 

(mm)

35 35 32 STADIP SILENCE 33.1Si 6

37 36 34 STADIP SILENCE 44.1Si 8

38 38 36 STADIP SILENCE 55.1Si 10

39 39 37 STADIP SILENCE 66.1Si 12

41 41 38 STADIP SILENCE 88.2Si 17

45 44 42 STADIP SILENCE 1212.4Si 26

47 46 43 STADIP SILENCE 
1515.4Si 32

Rw 
(dB)

RA 
(dB)

RAtr 
(dB)

Složení (mm*)
Tloušťka 

(mm)Sklo 
1

Mezi-
vrstva

Sklo 
2

36 35 31 5 12 33.2Si 24

39 37 33 6 15 44.2Si 30

39 38 34 6 12 44.2Si 27

39 38 34 6 16 44.2Si 31

41 39 35 8 15 44.2Si 32

42 40 36 6 15 66.1Si 33

42 40 37 10 15 44.2Si 34

43 42 38 10 16 44.1Si 34

43 42 39 12 15 44.2Si 36

45 44 40 10 15 66.1Si 38

45 44 42 12 20 66.2Si 45

45 44 43 12 24 66.2Si 49

46 45 41 64.2 20 44.2Si 40

51 50 47 64.2SI 24 86.2Si 52

Srovnání s běžným dvojitým zasklením

31 30 27 4 16 4 24

32 31 28 6 15 4 26

36 34 31 8 16 4 28

Rw 
(dB)

RA 
(dB)

RAtr 
(dB)

Složení (mm*)
Tloušťka (mm)

Sklo 1 Mezivrstva 1 Sklo 2 Mezivrstva 2 Sklo 3

38 37 33 44.1Si 12 4 12 4 40

42 41 37 44.1Si 12 4 12 6 42

45 43 39 44.1Si 12 4 12 8 44

46 44 40 44.1Si 12 6 12 10 48

50 48 44 44.1Si 12 6 12 66.1Si 51

Hladiny charakteristik izolace zvuku

výkonu zasklení u oken a 
francouzských oken 

Měření prováděná akustickou laboratoří 
pomáhají výrobcům a projektovým 
manažerům vybrat produkty, které 
splňují požadavky jejich zhotovitele.
Díky těmto měřením jsou schopni si 
ověřit, že produkty splňují specifi kace a 
normy platné v odvětví stavebnictví.

Akustická laboratoř CRDC – Centre 
de Recherche et de Développement 
de Chantereine de Saint-Gobain Glass 
(Oise, 60) byla akreditována Cofrac v 
kategorii „Testování”. Provádí měření 
akustické izolace zasklení, oken 
a francouzských oken v souladu s 
normami NF EN ISO 140-1, 140-3 a ČSN 
EN ISO 717.

dB, podle evropské normy EN 12354-3. Stejný ukazatel 
může odpovídat různým křivkám akustické izolace.
Rw = celkový index (dB), C a Ctr jsou opravné indexy 
(dB), téměř vždy záporné.

frekvencemi (silniční doprava nebo vysokorychlostní 
vlaky, okolí letišť, každodenní aktivity, rozhovory, hrající 
si děti), RAtr = Rw + Ctr je používán pro zdroje hluku s 
velkým procentem nízkých frekvencí (městská doprava, 
disco hudba, pomalá železniční doprava, letadla na 
větší dálku). Index tr pochází z „traffi c” (přeprava) Ve 
Francii je v podstatě používán index RAtr. Např. STADIP 
SILENCE 44.1Si :
Rw (C; Ctr) = 37 (– 1 ; – 3) dává
RA = Rw + C = 37 – 1 = 36 a 
RAtr = Rw + Ctr = 37 – 3 = 34.
(*) s výjimkou vrstveného skla

(*) kromé vrstveného skla

Distributor

B
y 

M
uc

hi
m

uc
hi

 -
 S

ai
nt

-G
ob

ai
n 

G
la

ss
 S

ol
ut

io
ns

 F
ra

nc
e 

– 
R

CS
 N

an
te

rr
e 

44
77

68
16

9 
- 

 O
ct

 2
01

3 
– 

 M
ůž

e 
bý

t p
ře

dm
ět

em
 z

m
ěn

y

Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.

130

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



Vrstvené sklo 

mezivrstvy
STADIP ARTE

DESIGN
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STADIP ARTE

Popis

STADIP ARTE je tvrzené vrstvené sklo, 
složené ze 2 x 4 mm skel DIAMANT, 
obsahující dekorativní, potištěnou 
mezivrstvu nebo mezivrstvu s 3D 
holografi ckým efektem.

Aplikace

STADIP ARTE lze použít pro:
- dveře;
- přepážky;
- podlahy;
- balustrády, zábradlí;
- výlohy;
- fasády.

Výhody

-  Bezpečnostní vrstvené sklo díky PVB 
fólii v mezivrstvě;

-  obrázky/vzory chráněné před UV 
zářením díky PVB mezivrstvám;

-  lze použít pro velké plochy, a to jak v 
interiéru, tak i v exteriéru;

-  vysoká ostrost obrazu a možnost 
stupňovitého potisku: 100% až 0%;

-  dobré vykreslení barev, navíc s 
přesným přenosem obrázku do 
mezivrstvy.

Sortiment

STADIP ARTE S
Personalizovaný design

Potištěné fólie
Rozměry max.:  1,500 x 3,500 mm

STADIP ARTE C
Nepersonalizovaný design

Rozměry max.: 1,500 x 3,500 mm

STADIP ARTE H
Začlenění holografi ckých fólií, kde se 

vykreslení barev a intenzita mění v závis-
losti na úhlu pozorování

Rozměry max.: 1,490 x 5,900 mm

STADIP ARTE  M 
Začleněná fólie s 3D efektem

Rozměry max.: 1,490 x 5,900 mm

Benefi ty

-  Personalizujte si své kreace a 
obytné prostory;

-  dlouhá životnost, snadná údržba, 
nehrozí nebezpečí poškození 
mezivrstev při čištění;

-  jednoduchý způsob vytváření návrhů 
ze standardních počítačových souborů.

Zpracování

-  Lze použít u izolačního skla;
-  může být integrováno do STADIP 

FLOOR nebo různých aplikací 
podlahových krytin;

-  hrany skla lze opracovat před 
kompletací produktu.
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DESIGN 

Vrstvené sklo s SPLITTED GLASS
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SPLITTED GLASS

Popis

SPLITTED GLASS je vrstvené sklo 
skládající se ze 3 vrstev skla.

Uprostřed, obklopená fl oat sklem, 
je roztříštěná vrstva skla SECURIT. 
Fólie a vnější vrstvy skla udržují 
roztříštěné sklo bezpečně uvnitř.

Aplikace

Sklo SPLITTED GLASS je určeno 
pouze pro vnitřní použití. Slouží jako 
dekorativní a ochranný povrch pro 
interiérové vybavení, zejména stoly 
a stolky. Díky svému povrchu z fl oat 
skla je nenáročné na údržbu.

Sortiment

Vzhledem k tomu, že se tvrzené sklo 
nerozbije nikdy stejným způsobem, 
je každý kus jedinečný. Individuální 
mozaikový vzor propůjčuje 
energetizující účinek jinak vizuálně 
inertním věcem a harmonicky ladí s 
řadou stávajících struktur.
Dekorativní účinek může být 
umocněn výběrem barveného 
fl oat skla*, eliptických tvarů nebo 
zakulacených hran.

Použitím nového vrstveného skla 
s integrovanými barevným fóliemi 
(které je dodáváno v modré, červené, 
bílé, čistě bílé a černé barvě), může 
každé prostředí interiéru získat 
unikátní úroveň, sofi stikovanost a 
atmosféru.

Rozměry

SPLITTED GLASS je k dispozici v 
různých tloušťkách, skládá ze skla a 
PVB fólií.

Prosím, kontaktujte nás ohledně 
vašich požadavků.

Dostupné rozměry se pohybují v 
rozmezí 200 x 500 mm a 
1,600 x 3,000 mm.

(*) Aktuálně nabízené barevné vrstvy: modrá, 
červená, bílá, čistě bílá a černá.
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DESIGN

Kompozitní sklo s 

kamene 
FLOATSTONE

135



Popis

Řada FLOATSTONE je ideální pro 
krásné architektonické návrhy – 
stejně dobře se hodí na fasády, jako 
do foyerů nebo v aplikacích pro 
rezidenční nemovitosti, například 
v koupelnách a kuchyních. Toto 
inovativní kompozitní sklo obsahuje 
tenkou vrstvu přírodního kamene, 
který odhaluje svou jedinečnou 
fi ligránskou krásu prostupující 
skleněným povrchem.

Stěny a příčky vytvořené ze skla 
FLOATSTONE mohou být podsvícené 
v závislosti na druhu kamene, jsou 
na rozdíl od pravého kamene lehké, 
voděodolné a odolné vůči znečištění, 
vytvářejí atmosféru přepychu a 
odhalují barvu, průsvitnost a hloubku 
kamene v celé jeho kráse.

Aplikace

FLOATSTONE – originální myšlenka 
pro exkluzivní rezidenční nebo 
luxusní stavební projekty.

FLOATSTONE
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FLOATSTONE 
 je zelenožlutý 

přírodní kámen, 
často s velkými 
plochami hnědého 
žilkování.

FLOATSTONE AZUL 
IMPERIAL
je modrý křemenec 
se zelenomodrou 
zvlněnou strukturou 
z kyanitu a 
dumortieritu.

FLOATSTONE 
ESTREMOZ ROSE je 
načervenalý přírodní 
kámen s hnědým 
žilkováním s barvou 
podkladu mezi čirou 
a slonovou kostí.

FLOATSTONE 
STATUARIO VENATO 
je jemně zrnitý, 
téměř bílý přírodní 
kámen se světle 
šedým vzorem.

FLOATSTONE STAR 
černý 

proložený refl exním 
bronzitem.

Výhody

FLOATSTONE je vrstvené sklo 
vyrobené v souladu s normou DIN EN 
ISO 12543 a zahrnuje ochranu hran.

V našich výzkumných centrech jsme 
v období vývoje, které trvalo čtyři 
roky, provedli vyčerpávající testy 
kvality a zejména testy stárnutí se 
všemi schválenými druhy kamene.
Z tohoto důvodu je fi rma Saint-
Gobain první a vlastně jediný 
dodavatel, který je v současné době 
schopen nabídnout svým zákazníkům 
kompozit skla a kamene s kompletní 
zárukou výrobce.

Rozměry

Sklo FLOATSTONE musí být plně 
rámováno. Vrstva přírodního 
kamene o síle 3 až 10 milimetrů je 
vložena mezi dvě skleněné desky 
ze skel SECURIT, PLANIDUR, 
PLANICLEAR nebo DIAMANT. 
Minimální tloušťka každé tabule 
skla je 4 mm.

sklo sklomezivrstva mezivrstvakámen

Sortiment

FLOATSTONE
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Ve dne i v noci

„Etoile Shinsaibashi” v Osace v 
Japonsku je prvním dokončeným 
projektem FLOATSTONE. Jakmile 
se rozsvítí, objeví se zvláštní efekt 
kombinace přírodního kamene a skla 
v celé své jedinečné kráse.

Fotografi e:
Titulní fotografi e, 2. – 4.: „Etoile Shinsaibashi” budova v Osace, Japonsko ve vlastnictví dceřinné společnosti LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton Japan KK, B1 a druhé podlaží: 
prodejny Dior, Fendi a Chaumet, 3. a 9. podlaží: kanceláře, otevření: na konci roku 2004, Copyright: Daici ano; Architekti: Kengo Kuma & Associates. THELA - Fotografi e: 
Vogelsänger Studios, Composition Graphodata AG.

FLOATSTONE
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SYSTEMS

Protipožární sklo
PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM
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PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM

Popis

VETROTECH SAINT-GOBAIN se 
specializuje na výrobu vysoce 
výkonných protipožárních skleněných 
výrobků, od samostatných tabulí 
tvrzeného skla až po plně izolující 
produkty s mezivrstvou.
VETROTECH SAINT-GOBAIN nabízí 
designérům řadu skleněných 
výrobků, které jsou ideálně 
přizpůsobené všem požadavkům 
v oblasti požární odolnosti. Kromě 
nabízené ochrany proti plamenům, 
dýmu a vyzařovanému teplu 
umožňují tyto ohnivzdorné výrobky 
v kombinaci s produktovými řadami 
fi rmy GLASSOLUTIONS téměř 
nekonečnou škálu aplikací: potisk 
sítotiskem, velké rozměry, zvukovou 
izolaci i úspory energie. 

Aplikace

Vzhledem k jejich vysoké úrovni 
transparentnosti a víceúčelovému 
designu mají protipožární skleněné 
výrobky značný potenciál pro 
dokonalé začlenění do různých 
projektů, jak v prosklených fasádách, 
tak i jako vybavení a dekorace 
interiérů budov:
- skleněné střechy;
- fasády;
- skleněné dveře;
- prosklené podlahy;
- přepážky.

Sortiment 

 E   PYROSWISS
     Ochrana před ohněm, kouřem a toxickými plyny. Multifunkční, aniž byste museli dělat 

kompromisy mezi bezpečností a vzhledem.

                      Požární odolnost (v minutách)   
    30’ 60’ 90’ 120’

Sortiment       Třída          Přehled produktů

 
E

   PYROSWISS EXTRA
     Speciální substrátové float sklo pro vysoký stupeň klasifikace požární odolnosti, lehký 

a tenký produkt se zvýšenou mechanickou stabilitou.

 
EW

   VETROFLAM
      Redukuje vyzařování tepla díky neutrální vrstvě, lze jej snadno kombinovat s dalšími 

výrobky s dvojitým zasklením.

 

EW

   CONTRAFLAM LITE
     Tvrzená skla mají zvýšenou mechanickou pevnost a snížené riziko poškození při 

přepravě a montáži. Jsou navržena pro velké rozměry tabulí pro vnitřní i venkovní 
použití, vyznačují se rovněž odolností proti UV záření.

 

EW

   SWISSFLAM LITE
     Vynikající bezpečnostní charakteristiky a odolnost proti UV záření. Produkt se skládá z 

vrstveného skla, které může být v případě požadavku dvojitě zasklené, a umožňuje tak 
kombinace různých funkcí zvuku, nízkého E a bezpečnostních funkcí.

 

EI

   SWISSFLAM
     Transparentní protipožární vrstvené bezpečnostní sklo s fóliemi v mezivrstvě, které mění 

sklo na neprůhledné a expandují v případě požáru. Produkt je vyroben z vrstveného 
bezpečnostního skla STADIP.

 

EI

   CONTRAFLAM
      Splňují nejvyšší požadavky v oblasti požární ochrany. Robustní při manipulaci, s fóliemi 

v mezivrstvě, které mění sklo na neprůhledné, odolné proti UV záření. Je k dispozici v 
mnoha variantách, a to jak dekorativních, tak i multifunkčních.

 

EI

   CONTRAFLAM STRUCTURE
      Celoskleněný protipožární systém, se svislými silikonovými spárami pro bezrámové 

zasklení v plné výšce. Díky úzkým spárám se otevřely nové možnosti pro design, 
estetiku i průhlednost.

 = Prosím, kontaktujte VETROTECH SAINT-GOBAIN  = Úspěšně testováno

E - poskytuje fyzickou 
bariéru proti plamenům, 
horkým toxickým plynům 
a kouři.

2

EW – možnost snížení 
přenosu vyzařovaného 
tepla pod určitou 
úroveň.

EI – nejvyšší výkonnostní 
charakteristiky pro 
omezení teploty povrchu 
na neexponované straně.

EW
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PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM

 E   PYROSWISS
     Ochrana před ohněm, kouřem a toxickými plyny. Multifunkční, aniž byste museli dělat 

kompromisy mezi bezpečností a vzhledem.

                      Požární odolnost (v minutách)   
    30’ 60’ 90’ 120’

Sortiment       Třída          Přehled produktů

 
E

   PYROSWISS EXTRA
     Speciální substrátové float sklo pro vysoký stupeň klasifikace požární odolnosti, lehký 

a tenký produkt se zvýšenou mechanickou stabilitou.

 
EW

   VETROFLAM
      Redukuje vyzařování tepla díky neutrální vrstvě, lze jej snadno kombinovat s dalšími 

výrobky s dvojitým zasklením.

 

EW

   CONTRAFLAM LITE
     Tvrzená skla mají zvýšenou mechanickou pevnost a snížené riziko poškození při 

přepravě a montáži. Jsou navržena pro velké rozměry tabulí pro vnitřní i venkovní 
použití, vyznačují se rovněž odolností proti UV záření.

 

EW

   SWISSFLAM LITE
     Vynikající bezpečnostní charakteristiky a odolnost proti UV záření. Produkt se skládá z 

vrstveného skla, které může být v případě požadavku dvojitě zasklené, a umožňuje tak 
kombinace různých funkcí zvuku, nízkého E a bezpečnostních funkcí.

 

EI

   SWISSFLAM
     Transparentní protipožární vrstvené bezpečnostní sklo s fóliemi v mezivrstvě, které mění 

sklo na neprůhledné a expandují v případě požáru. Produkt je vyroben z vrstveného 
bezpečnostního skla STADIP.

 

EI

   CONTRAFLAM
      Splňují nejvyšší požadavky v oblasti požární ochrany. Robustní při manipulaci, s fóliemi 

v mezivrstvě, které mění sklo na neprůhledné, odolné proti UV záření. Je k dispozici v 
mnoha variantách, a to jak dekorativních, tak i multifunkčních.

 

EI

   CONTRAFLAM STRUCTURE
      Celoskleněný protipožární systém, se svislými silikonovými spárami pro bezrámové 

zasklení v plné výšce. Díky úzkým spárám se otevřely nové možnosti pro design, 
estetiku i průhlednost.

 = Prosím, kontaktujte VETROTECH SAINT-GOBAIN 

transparentní

neprůhlednou vrstvu
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PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM

Výhody

Všechny skleněné výrobky 
VETROTECH nabízejí výhody 
tvrzeného bezpečnostního skla:
-  speciální způsob balení, které čelí 

rizikům a dopadům při přepravě;
-  manipulace: tvrzené bezpečnostní 

sklo výrazně snižuje riziko 
poškození při manipulaci a 
skladování;

-  instalace: větší odolnost vůči 
poškození při instalaci zabraňuje 
riziku nákladných zpoždění;

-  provoz: nižší náklady na údržbu v 
budovách, na stavební údržbu a 
méně problémů s pojištěním. 
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PYROSWISS 30

Protipožární vlastnosti – 
klasifi kace

-  E 30 až do E 60 u VETROFLAM 
HARDCOAT;

-  testováno podle norem EN 1363 a 
ČSN EN 1364 a 1634-1;

-  může být použito ve formě 
samostatného bezpečnostního skla 
vrstveného bezpečnostního skla 
nebo jako izolační sklo;

-  symetrická protipožární ochrana;
-  zůstává transparentní v případě 

požáru;
-  zaručuje ochranu proti nárazu 

měkkých a tvrdých těles u skla 
STADIP PROTECT.

Vrstvené bezpečnostní sklo 
PYROSWISS:
-  montáž s izolačním sklem pro 

izolaci proti UV záření, zvuku a 
teplu;

- stabilní vůči UV záření;
- k dispozici ve velkých rozměrech;
-  klasifi kace 1C1 jako jednoduché 

zasklení a 1B1 jako vrstvené sklo 
podle normy EN 12600.

nalézt na listu výrobku.

Toto sklo je stavební materiál, který 
zabraňuje průchodu plamenů, kouře 
a toxických plynů způsobených 
požárem.

Díky své vysoké mechanické 
pevnosti a velkému množství 
možných kombinací lze sklo 
PYROSWISS použít pro širokou škálu 
řešení. PYROSWISS lze snadno 
kombinovat s produkty SAINT-
GOBAIN.

-  Výrobky CLIMALIT PYROSWISS 
a CLIMAPLUS PYROSWISS jsou 
stejně vhodné jak pro fasádní, tak i 
střešní aplikace;

-  PYROSWISS je také k dostání 
v podobě dekorativního 
mléčného skla, potištěného 
nebo strukturovaného skla 
MASTERGLASS. Pro jiné aplikace 
lze podle potřeby vytvořit další 
kombinace.

Aplikace

PYROSWISS je víceúčelové, 
protipožární sklo, které lze používat 
v interiérech i exteriérech.

Je vhodné pro následující aplikace:
- přepážky;
- fi xované zasklení;
- dveře;
- skleněné zastřešení;
- fasádní prvky;
- vícebodově fi xované zasklení;
- oddělovací zástěny.

Výhody

-  Klasifi kace E, symetrická 
protipožární ochrana;

-  zůstává transparentní v případě 
požáru;

-  zaručuje ochranu proti nárazům ve 
formě vrstveného bezpečnostního 
skla STADIP PROTECT 
PYROSWISS;

-  montáž na izolační skla pro UV, 
zvukovou a tepelnou izolaci;

- stabilní vůči UV záření;
- testováno pro velké rozměry.

PYROSWISS PYROSWISS STADIP PYROSWISS CLIMALIT PYROSWISS SKYLITE
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VETROFLAM 30/60

Protipožární vlastnosti – 
klasifi kace

-    E a EW 30, jakož i E a EW 60;
-    testováno v souladu s normami ČSN 

EN 1363 a ČSN EN 1364 a 1634-1;
-    omezení energie záření ≤ 15 kW / m2 

ve vzdálenosti 1 m;
-    asymetrická ochrana jako jedna 

samostatná tabule (je nutné 
defi novat směr případného požáru) 
a symetrická ochrana jako izolační 
tabule nebo vrstvená tabule 
kompletovaná s další tabulí skla 
VETROFLAM;

-    klasifi kace 1C1 jako jednoduché 
zasklení a 1B1 jako vrstvené sklo 
podle normy EN 12600;

-    zůstává transparentní v případě 
požáru;

-    použitelné též jako izolační sklo pro 
zvukovou a tepelnou ochranu;

- testováno pro velké rozměry.

- stabilní vůči UV záření;
- tvrzené bezpečnostní sklo.

Další technické vlastnosti naleznete 
na listu produktu.

Sklo VETROFLAM zabraňuje šíření 
plamenů, kouře a toxických plynů 
vzniklých požárem. Tepelné záření je 
sníženo po omezenou dobu.

VETROFLAM je tvrzené bezpečnostní 
sklo. Je také k dostání ve formě 
vrstveného bezpečnostního skla s 
integrovanou mezivrstvou z fólie 
PVB (STADIP). V tomto případě jsou 

protipožární funkce doplněny dalšími 
bezpečnostními vlastnostmi, jako 
je ochrana proti pádu nebo proti 
nárazům.

Sklo VETROFLAM je kompletováno 
jako vrstvený nebo izolační skleněný 
produkt a zajišťuje vysoký stupeň 
ochrany proti emisím hluku, a zároveň 
poskytuje i překvapivou úroveň 
pohodlí pro uživatele. 

Aplikace

VETROFLAM je vhodné pro použití 
uvnitř i venku. Sklo VETROFLAM může 
být použito spolu s řadou konstrukcí 
vyrobených z oceli, ze dřeva, atd.

VETROFLAM se instaluje v souladu s 
běžnými stavebními normami a práce 
mohou být prováděny pouze odbornou 
fi rmou.

VETROFLAM lze snadno kombinovat s 
dalšími výrobky ze sortimentu SAINT-
GOBAIN GLASS.
-    CLIMALIT VETROFLAM a 

CLIMAPLUS VETROFLAM v 
kombinaci se STADIP VETROFLAM 
může být použito k výrobě skleněných 
střech, a to v rámci testovaného 
systému;

-    STADIP VETROFLAM lze také 
kombinovat s dekorativním nebo 
matným sklem, mnoho kombinací lze 
vytvořit také pro jiné aplikace nebo 
architektonické požadavky. 

Požární testy provedené v nezávislých 
laboratořích jsou zárukou dodržování 
bezpečnostních norem. 

VETROFLAM VETROFLAM 
STADIP

VETROFLAM CLIMAPLUS VETROFLAM SKYLITE
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CONTRAFLAM LITE 
30/60/90/120

Protipožární vlastnosti – 
klasifi kace

-   Požární ochrana klasifi kace E a pro 
EW pro 30 až 120 minut;

-   bezpečné, nárazuvzdorné (tvrzené 
vrstvené sklo);

-   použitelné jako izolační sklo pro 
zvukovou a/nebo tepelnou izolaci;

-   UV stabilní na obou stranách;
- ideální pro velké prosklené plochy;
-   snadná montáž a přeprava, a to díky 

tvrzenému bezpečnostnímu sklu.
- odolné proti požáru na obou stranách;
-   1B1 klasifi kace v souladu s normou 

EN 12600;
-   testováno podle norem ČSN EN 1363-

1 a ČSN EN 1364-1 a 1634-1.

Toto sklo je stavební materiál, který 
zabraňuje šíření plamenů, kouře 
a toxických plynů způsobených 
požárem. Tepelné záření je pomocí něj 
redukováno.

Protipožární vlastnosti skla 
CONTRAFLAM LITE lze kombinovat s 
dalšími funkcemi, a to v závislosti na 
oblasti použití.
-   CONTRAFLAM LITE, kompletované 

jako izolační sklo s výrobky ze skla 
řady COOL-LITE, je zvláště vhodné 
pro použití ve venkovním prostředí, a 
to z důvodu svých vynikajících tepelně 
izolačních vlastností;

-   CONTRAFLAM LITE lze snadno 
kombinovat s dekorativním sklem z 
e sortimentu Design nebo Screen-
Line pro navození pocitu soukromí a 
rovněž pro snadnou údržbu.

-   Stabilita proti přímému a nepřímému 
UV záření;

-   odolnost proti vlhkosti. 

Ostatní technické parametry naleznete 
na listu produktu.

CONTRAFLAM LITE 
CLIMAPLUS

CONTRAFLAM
 LITE SKYLITE

CONTRAFLAM LITE CONTRAFLAM 
LITE STADIP
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CONTRAFLAM 30/60/90/120

Protipožární vlastnosti – 
klasifi kace

-  Klasifi kace protipožární ochrany 
EI30 – EI120;

-  snadno lze kombinovat s 
designovým sklem nebo provozními 
prosklenými plochami;

-  montáž na izolační skla pro UV, 
zvukovou a tepelnou izolaci;

- bezpečnostní, odolné proti nárazu;
- UV stabilní na obou stranách;
-  schopnost ochrany proti záření a 

protipožární odolnost na dobu až 
120 minut;

-  rozměry skla činí až 
2,300 x 3,800 mm;

- ideální pro nouzové východy;
-  snadná montáž a přeprava díky 

tvrzenému bezpečnostnímu sklu.

Výhody

-  Odolné vůči nárazu během 
manipulace;

-  stabilní vůči přímému a nepřímému 
UV záření, se sníženým rizikem 
vyblednutí a ztráty transparentnosti v 
dlouhodobém časovém horizontu;

- odolné proti vlhkosti;
-  CONTRAFLAM se vyrábí tvrzeného 

bezpečnostního skla;

-  vysokou úroveň zvukové izolace lze 
dosáhnout v kombinaci se sklem 
STADIP SILENCE, což zaručuje 
vynikající ochranu proti hluku a nabízí 
překvapivou úroveň pohodlí pro 
uživatele.

Protipožární vlastnosti skla 
CONTRAFLAM lze kombinovat s 
dalšími funkcemi, a to v závislosti na 
oblasti použití.
-  CLIMAPLUS CONTRAFLAM, 

kompletované jako izolační sklo, je 
vhodné pro použití ve venkovním 
prostředí, a to z důvodu svých 
vynikajících tepelně izolačních 
vlastností;

-  CONTRAFLAM PRIVA-LITE může být 
použito k ochraně vašeho soukromí;

-  CONTRAFLAM lze snadno použít 
v kombinaci s dekorativními 
skleněnými výrobky ze sortimentu 
Design;

-  v kombinaci s LITE-FLOOR lze sklo 
CONTRAFLAM použít pro nosné 
prosklené podlahy.

Další technické vlastnosti naleznete na 
listu produktu

CONTRAFLAM CLIMAPLUS CONTRAFLAM CONTRAFLAM SKYLITESTADIP CONTRAFLAM CONTRAFLAM FLOOR
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CONTRAFLAM STRUCTURE LITE 30/60
 CONTRAFLAM STRUCTURE 30/60/90/120

CONTRAFLAM STRUCTURE CONTRAFLAM CORNER 
STRUCTURE

Popis

CONTRAFLAM STRUCTURE je 
kontinuální přepážka určená jako 
ochrana proti požáru.
Díky řešením CONTRAFLAM 
STRUCTURE končí doba tlustých 
kovových rámů. Pomocí tohoto skla 
je možné vytvořit prosklené příčky 
s maximální transparentností – 
začleněním estetických prvků do 
architektonických požadavků a při 
současném zachování vysoké úrovně 
bezpečnosti.

Protipožární vlastnosti – 
klasifi kace

-  Klasifi kace protipožární ochrany EW-EI;
-  lze snadno kombinovat s designovým 

sklem nebo provozními prosklenými 
plochami;

- bezpečnostní, odolné proti nárazu;
- UV stabilní na obou stranách;
-  ochrana proti energii záření a 

protipožární odolnost na dobu až 
120 minut;

-  ideální pro zasedací místnosti a 
kanceláře;

-  snadná montáž a přeprava díky 
tvrzenému bezpečnostnímu sklu.

Výhody

CONTRAFLAM STRUCTURE bylo 
navrženo speciálně jako bezpečnostní 
sklo pro použití v interiéru.
Skládá se z tvrzeného bezpečnostního 
skla, které nyní zahrnuje také 
protipožární vlastnosti:
-  bezpečné vůči každodenním 

nárazům;

-  bezpečné proti úderům v místech 
většího pohybu;

-  bezpečné vůči padajícím předmětům.

Vynikající vlastnosti zvukové izolace a 
zvýšení úrovně přirozeného osvětlení 
zlepšuje celkový komfort řešení.
-  Odolnost proti otřesům při 

manipulaci;
-  stabilní vůči přímému a nepřímému 

UV záření, se sníženým rizikem 
vyblednutí a ztráty transparentnosti v 
dlouhodobém časovém horizontu;

- odolné proti vlhkosti;
-  CONTRAFLAM STRUCTURE je 

vyrobeno v souladu s normami pro 
tvrzené bezpečnostní sklo;

-  dobrou zvukovou izolaci je možné 
získat v kombinaci se sklem STADIP 
SILENCE, které poskytuje vysoký 
stupeň ochrany proti hluku a rovněž 
překvapivý komfort pro uživatele.

Požadavky

- Symetrická protipožární ochrana;
-  doporučeno pro rozsáhlé prosklené 

aplikace pro zvýšení úrovně 
přirozeného osvětlení;

-  lze kombinovat s různými tvary rámů 
a protipožárními dveřmi;

-  odolné vůči UV záření na obou 
stranách.

Certifi kace

-  30 až 120 minut řešení dle normy ČSN 
EN 1363 a ČSN EN 1364;

-  klasifi kováno jako 1B1 podle normy 
EN 12600.
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Poznámka: objednávka nemůže být 
přijata, pokud není k dispozici konkrétní 
odkaz na protokol o klasifi kaci nebo 
dílenský list. Tyto dokumenty musí být 
zpřístupněny fi rmě VETROTECH.

Schválení musí být ověřené a musí 
zahrnovat celou plochu plánované 
aplikace, včetně maximálních 
povolených rozměrů. Zkontrolujte 
toto prosím s technickými týmy 
VETROTECH.

Pro více informací navštivte:

PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM
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PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM
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PYROSWISS
VETROFLAM
CONTRAFLAM
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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KERALITE

Popis

Firma KERAGLASS se specializuje 
na výrobu sklokeramických výrobků a 
zajišťuje všechny aplikace týkající se 
skel pro vysoké teploty:
-   sklokeramická okna pro krby a 

kamna na dřevo (KERALITE);
-   sklokeramický materiál pro varné 

desky elektrických spotřebičů. 

Firma KERAGLASS také dodává 
výrobky, jako jsou:
-   architektonické sklo s protipožární 

klasifi kací;
-   produkty na zakázku, u kterých je 

vyžadována vysoká teplotní odolnost.

Aplikace

KERALITE je navrženo pro použití 
v domácnosti nebo průmyslových 
topných spotřebičích:
- dvířka krbů nebo kamen;
-   vnitřní skla pro elektrické nebo 

plynové varné trouby;
-   tepelně odolná skla pro průmyslové 

aplikace;
- ochrana topných těles;
-   UV fi ltry nebo jiné speciální použití v 

osvětlení.

KERALITE je vhodné také pro kamna 
a sporáky na dřevo, uhlí, pelety a plyn, 
stejně jako krby bez dodatečného 
nátěru. KERALITE lze řezat, brousit a 
vrtat pomocí standardních nástrojů na 
opracování skla.

Charakteristiky

Díky specifi ckému složení průhledného 
sklokeramického materiálu a zejména 
díky tepelné úpravě má sklo KERALITE 
unikátní fyzikální vlastnosti.

tepelné roztažnosti i při vysokých 
teplotách.

použít až při max. 800 °C.

změnám.

Sortiment

Průhledný sklokeramický materiál 
KERALITE je nejlepší materiál pro 
krby a kamna díky svým vlastnostem 
při vysokých teplotách.

KERALITE 3D

Sklokeramický materiál KERALITE 3D 
nabízí našim zákazníkům obrovské 
designové možnosti. Ohýbané a 
zakřivené produkty zlepšují vizuální 
možnosti při pohledu do krbu nebo 
kamen z jakékoliv části místnosti.

Vzhledem k našim výrobním 
kapacitám je sklokeramický materiál 
KERALITE k dispozici v mnoha 
různých velikostech v ohýbaném nebo 
zakřiveném provedení.

KERALITE IR Refl ective

INFRARED REFLECTIVE KERALITE 
je speciální IR refl exní povlak, 
doplněný na standardní povrch 
KERALITE. Tato tenká high-tech 
vrstva reguluje infračervené záření a 
udržuje sklokeramické okno čisté.
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KERALITE

Charakteristiky

-   zvyšuje teplotu sklokeramického 
materiálu až do 450 °C;

-   zamezuje hromadění sazí.

-   zvyšuje energetickou účinnost 
topného systému, tím, že odráží 
teplo zpět do spalovacího prostoru;

-   pomáhá zvyšovat účinnost vytápění.

Výhody

neviditelná a nemá vliv na vzhled 
plamenů.

KERALITE jsou stejné jako u 
standardního výrobku KERALITE, 
rovněž tak i jeho ostatní technické 
vlastnosti.

klasifi kací.

KERALITE se zrcadlovým 
povlakem

Náš patentovaný zrcadlový povlak 
zlepšuje vzhled oken v kamnech nebo 
krbech. 

Sklo:
-   má zrcadlový vzhled, když nejsou 

kamna nebo krb v provozu;
-   je průhledné, pokud jsou kamna nebo 

krb osvětlené plameny.

KERALITE antirefl exní sklo

krbu, aby byly plameny lépe vidět

s nízkou intenzitou plamenů

Oba estetické nátěry si 

standardního materiálu 
KERALITE.

Sklokeramický materiál 

designových možnosti a ke 

Krb, kde není používán antirefl exní Anti Refl ective KERALITE

Krb s použitím standardního Standard KERALITE
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KERALITE

KERALITE s potiskem

KERAGLASS má svůj vlastní 
vysokoteplotní smalt kompatibilní s 
RoHS: „Ultimate black” (absolutní 
černá).

Černý dekor zajišťuje přesně tu 
správnou úroveň neprůhlednosti, 
která je nyní u krbů požadována, při 
současném respektování norem a 
předpisů.

Výhody
 větší skleněný povrch 

vytváří dojem více působivého ohně.

zakrývá technické 
komponenty, což dává možnost 
nabídnout zákazníkovi nový, špičkový 
luxusní styl.
Kromě toho nabízí KERAGLASS 
černý sklokeramický materiál pro 
postranní panely, aby bylo docíleno 
jednotného vzhledu výrobku.

Fyzikální vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Propustnost světla

Maximální teplota použití 700°C
Odolnost vůči náhlým teplotním 
změnám ∆ T.Max. = 700°C

Koefi cient tepelné roztažnosti mezi 
20 °C a 700 °C +/-3.0 10-7 K-1

Specifi cká hmotnost 2.55 kg/dm3

Index lomu 1.55

Mechanická odolnost v ohybu > 110 N/mm2

Youngův modul pružnosti E = 94300 MPa
Torzní modul G = 37800 MPa
Poissonův koefi cient 0,25
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KERALITE

IR Refl ective

Analýza

Teplota na vnitřní straně skla je 
o 100°C teplejší s IR refl exním 
KERALITE.

Pyrolýza organických částic začíná 
dříve na větší sklokeramické ploše.
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KERALITE

Specifi kace 3D tvarů

Sklokeramický materiál KERALITE je 
k dispozici ve 3 různých tvarech:

Zakřivené části jsou specifi kovány 
vnějším poloměrem, vnější délkou 
oblouku, výškou a tloušťkou 
sklokeramické tabule.

Ohýbané díly jsou specifi kovány 
šířkou každé strany, úhlem, výškou a 
tloušťkou sklokeramické tabule.

Sklo ohýbané ve dvou úhlech

Standardní úhly jsou 30°, 45°, 60° 
a 90°. Podle požadavku je možné 
vytvořit další úhly.

obrázcích.

Možnosti vrtání a loga

Možnosti vrtání

Sklokeramickou tabuli KERALITE lze 
pro zjednodušení montáže vrtat.

Otvory jsou specifi kovány:
- průměrem;
- vzdáleností od okrajů 
sklokeramické desky.

Vzdálenost od okrajů musí být 
přizpůsobena pro zachování 
mechanické odolnosti KERALITE.

Loga

Firma KERAGLASS může tisknout na
sklokeramický materiál KERALITE 
velká pískovaná nebo tištěná loga.

Každý požadavek zákazníka bude pečlivě a rychle 
přezkoumán. Odpověď bude zaslána neprodleně.
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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Personalizovatelné 
skleněné elektrické 

radiátory
THERMOVIT
ELEGANCE
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personalizovaném provedení.

paprsky slunce.

Popis

THERMOVIT ELEGANCE je panel 
aktivního skla, který vyzařuje teplo 
a může být regulován bezdrátově 
programovatelným termostatem.

Bez dalších doplňků, s výjimkou 
připojení k podlaze nebo na zeď, 
zajišťuje elektrické vytápění, které je 
100% energeticky hospodárné.
Při zásobování elektrickým proudem 
220-240 V vyzařuje neviditelná kovová 
vrstva uvnitř vrstveného skla na obou 
stranách infračervené tepelné paprsky.

Teplo je ze 100 % vyzařované teplo.
Při umístění na stěně je 70 % 
tepla zajištěno vyzařováním a 30 % 
prouděním.

THERMOVIT ELEGANCE je k dostání 
s připojovacím vedením, a jako 
volitelné příslušenství je k dispozici 
digitální nebo analogový termostat s 
přijímačem.

Aplikace

Otopná tělesa, panely a zrcadla, 
sušáky ručníků.

Výhody

designem interiéru
-  Kvalita a komfort sálavého tepla;
-  estetika topného systému, který je 

buď neviditelný, nebo integrovaný v 
zrcadlovém designu;

-  vestavěný systém, který nevyžaduje 
žádnou domácí automatizaci nebo 
transformátor;

-  v místnosti není suchý vzduch, 
žádný průvan, ani nehrozí nebezpečí 
alergenních látek;

-  snadná instalace, použití a 
programování;

-  hygienický systém, snadné čištění a 
údržba;

-  technologický systém testovaný již 
více než šest let;

- vysoká úroveň účinnosti;
- záruka 2 roky.

Několik referencí 

-  Bel Air – luxusní apartmány v 
Hong-Kong (2007);

-  hotel Club Med v Cannes (2007). 
The Bel Air luxury apartments in 
Hong-Kong (2007);

Personalizace panelů 

Panely jsou k dostání ve 4 formátech a 2 
provedeních: transparentní a zrcadlové.

V závislosti na projektu může být 
sklo personalizováno individuálním 
potiskem sítotiskem.

K dispozici jsou sady pro stojany, 
nástěnné úchyty a lišty na ručníky. To 
znamená, že produkty pak nabízejí 
možnost přímého zapojení a užívání 
„plug’n’play”.

Tyto produkty mohou být na vyžádání 
rovněž šité na míru, čímž je docílen 
ještě lepší soulad s designem vašeho 
architektonického projektu.

Glass (front)

transparent metal 
layer electrical 
conductor

Glass (back)

Polyvinyl butyral 
Film (PVB)

THERMOVIT
ELEGANCE
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min: 400 mm

Standardní: 600 mmmax: 700 mm

Max: 1,500 mm 

Standardní: 1,200 mm
Min: 600 mm

Příkon
230V (50Hz)

L+N+PE

elektrické vedení
Průměr7 mm

Maximální délka 2 m
(s nebo bez zástrčky)

11 mm
53 mm

Radius 6 mm
Přední

Zpátky

13 mm
Standardní tloušťka: 

Model

Model založený na svisle 
namontovaném 12/06 modelu.

THERMOVIT je k dostání ve 
standardních formátech (viz 
sortiment níže).

Standard: 13 mm.

Sklo si můžete objednat v libovolné 
velikosti.

Žádné následné řezání nebo vrtání 
není možné.
 
Sortiment a charakteristiky

Skleněné panely v průhledném nebo 
zrcadlovém provedení vyzařují sálavé 
teplo a jsou nastavitelné od 0 do max.  
1.000 W/m². 

Model 
06/04

Model 
10/05

Model 
12/06

Model 
15/07

Příkon 240 W 500 W 720 W 900 W 

Rozměry
600 x 400 1 000 x 

500
1 200 x 

600
1 500 x 

700

Tloušťka 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm

Váha 7,6 kg 15,3 kg 22 kg 32,1 kg

Kapacita * app. 4 m² app. 8 m² app. 12 m² app. 17 m²

(*) V závislosti na objemu, izolaci, montáži, atd. 
Například příkon potřebný k vytápění místnosti byl byl v 
příslušné oblasti 25 W/m3 nebo 60 W/m2

THERMOVIT
ELEGANCE
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Instalace

-  THERMOVIT ELEGANCE lze dodat 
jako kompletní «Plug & Play» 
systém, včetně příslušenství a 
upevnění;

-  ovládání pomocí termostatu/ 
dálkového ovládání, k dostání 
jako volitelný doplněk, může být 
použito pro ovládání několika 
panelů;

-  panely lze ovládat také v režimu 
ON/OFF pomocí externího 
termostatu.

Upevnění na stojan nebo na stěnu.

montáž
-  Panel nesmí být nikdy zakrytý;
-  mezera mezi panelem a stěnou 

musí být 50 mm;
-  minimální vzdálenost od zdroje 

vody musí být 0,6 m;
-  na sklo nesmí být vyvíjen 

nadměrný tlak, aby se zabránilo 
možnosti poškození v rámci 
tepelné roztažnosti;

-  zařízení musí být v souladu s 
platnými normami pro elektrická 
zařízení a musí být zapojena 
odborným elektrikářem.

Záruka

Dvouletá záruka je podmíněna 
dodržováním instrukcí pro 
implementaci a instalaci zařízení.

Na zařízení „Plug & Play” se vztahuje 
záruka příslušných koncových 
prodejců.

Provozní 
napětí

230V (50 Hz)

Rozměrys  Viz tabulka 
sortimentu

Povrchová 
teplota

65°C maximum

IP IP x 6 
(minimální vzdálenost 
pro vodní zdroje: 0,6 
m)

Elektrická 
klasifi kace

Třída  II

Normy a 
osvědčení

CE
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SYSTEMS

Skleněné elektrické 
radiátory s možností 

zákazníka

THERMOVIT
EDEN/HARMONY
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Popis

Tato skleněná topná tělesa kombinují 
tři funkce: sálání, proudění a 
akumulaci tepla. Teplo se vyrábí 
pomocí neutrální vodivé vrstvy 
napájené elektřinou, aplikované 
na jedné straně skleněné vložené 
tabule.

Teplo vyzařované skleněnou deskou 
vytváří pocit měkkého tepla v celém 
prostoru, okamžitě vnímatelného 
lidským tělem. Proudění je vytvořeno 
turbulencí: teplý vzduch stoupá 
z důvodu své nízké hustoty a tak 
tlačí chladný vzduch směrem dolů, 
kde se zahřeje pomocí radiátoru a 
opět stoupá, čímž vzniká cirkulace 
vzduchu.

Sklo je také silný akumulátor tepla, 
což znamená, že radiátor vyzařuje 
teplo i při vypnutém napájení 
elektřinou.

sušák ručníků s originálním 
designem do vaší koupelny. Díky 
svému plochému tvaru a leštěným 
eloxovaným hliníkovým tyčím je to 
elegantní výrobek do vaší koupelny.
THERMOVIT EDEN je k dispozici ve 
4 barvách (černá, bílá, slonová kost, 
mandle).

neprůhledné, nástěnné, skleněné 
topné těleso, k dispozici ve 4 barvách 
(černá, bílá, slonová kost, mandle) a 
ve 4 formátech.

Použití

-  Jako topení a sušák ručníků v 
koupelně;

-  jako záložní vytápění pro obytné 
prostory v domácnostech, hotelích, 
lázních a fi tness centrech;

-  jako komplexní systém vytápění pro 
domácnosti.

Výhody

Extra ploché provedení, odpovídá stylu 
vašeho interiéru.

-  uživatelsky přívětivý 
(programovatelný) výrobek, snadná 
instalace;

-  výkon shodný s ústředním topením, 
avšak se zdravějším vzduchem; 
atmosféra je méně suchá, protože 
do styku s okolním vzduchem 
nepřicházejí žádné elektrické prvky.

Systém je tichý, snadno se čistí a 
nevyžaduje žádnou údržbu.

Produkty THERMOVIT vyžadují méně 
energie díky své trojité funkci
(sálání, proudění a akumulace tepla) 
a zvýšené ploše jimi vytápěného 
prostoru.

THERMOVIT
EDEN/HARMONY
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Sortiment
THERMOVIT HARMONY THERMOVIT EDEN

Modely

Rozměry (cm)

Format Čtverec Vertikální Horizontální Horizontální Vertikální 

Váha  (kg) 24.8 26.7

Frekvence  (Hz)
Napětí  (V)
Proud 
Vytápěná plocha (m2) 23

3)
Ovládací kabel 6 commands 6 commands

Standard EU EU

Krytí IP24 IP24

V2 + V3 V2 + V3

Záruka  2 roky 2 roky 

MIRASTAR 15/07 MIRASTAR 12/06 MIRASTAR 10/05 MIRASTAR 06/04

15/07 12/06 10/05 06/04

MIRASTAR 15/07 MIRASTAR 12/06 MIRASTAR 10/05 MIRASTAR 06/04

15/07 12/06 10/05 06/04

MIRASTAR 15/07 MIRASTAR 12/06 MIRASTAR 10/05 MIRASTAR 06/04

15/07 12/06 10/05 06/04

MIRASTAR 15/07 MIRASTAR 12/06 MIRASTAR 10/05 MIRASTAR 06/04

15/07 12/06 10/05 06/04

MIRASTAR 15/07 MIRASTAR 12/06 MIRASTAR 10/05 MIRASTAR 06/04

15/07 12/06 10/05 06/04

THERMOVIT
EDEN/HARMONY

Black
Ref.: 715154

White
Ref.: 715155

Ivory
Ref.: 715156

Mirror
Ref.: 715843

Pearl Grey
Ref.: 715787

Dark Grey
Ref.: 715793
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THERMOVIT HARMONY

THERMOVIT EDEN

THERMOVIT
EDEN/HARMONY

Použití a bezpečnost

-  Snadná instalace, zabudované 
ocelové podpěry;

-  THERMOVIT EDEN a HARMONY 
splňují bezpečnostní normy;

-  povrchová teplota je omezená, což 
vylučuje jakoukoli možnost přehřátí;

-  topná tělesa mohou být instalována 
v koupelnách, protože mají ochranu 
proti stříkající vodě.
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Antikondenzační
Komfortní topeníEGLAS

SYSTEMS

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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EGLAS

Popis

skla s integrovaným 

tepelný komfort interiérů.

EGLAS je druh skla, které vyzařuje 
elektronicky regulovatelné sálavé 
teplo. Současně s tím EGLAS řeší 
problémy údržby a viditelnosti staveb 
v souvislosti s kondenzací a sněhem. 

Je k dispozici jako dvoj- nebo trojsklo 
a rovněž jako vrstvené bezpečnostní 
sklo (pro použití v interiérech).
Sklo EGLAS vzniklo v roce 1986 
ve Finsku. Obliba jeho využití ve 
Skandinávii a v severní Evropě 
stále stoupala a dodnes bylo 
nainstalováno již více než 100 000 m2.

Použití

interiérové přepážky, dveře, 
bezpečnostní skla, sušáky na ručníky, 
radiátory, skleněné podlahy, zrcadla, 
vinné sklípky, dveře chladniček atd.

fasády, zasklení střech, pochozí 
skleněné plochy, chodby, schodiště, 
skleněné podlahy atd.

Výhody

-  komfortní vytápění a úspory 
energie díky sálavému topení, 
které nevysušuje vzduch;

- stabilní vytápění;
- vyšší množství přirozeného světla;
-  žádný průvan, žádný pocit 

chladu, žádná potřeba 
topných těles před sklem;

-  místnost lze efektivně zařídit 
až do blízkosti skla;

- nepropouští UV, snadné čištění;
-  velmi nízký hluk nebo pohyb 

vzduchu v místnosti;
- zachování kvality vzduchu v interiéru.

-  kompletní a neviditelný 
systém vytápění;

- optimalizace prostoru;

- multifunkční nástroj;
-  designové zasklení (pískování, 

digitální potisk atd.).

- nízká spotřeba elektrické energie;
- odlehčená architektonická konstrukce;
- snížení provozních nákladů.

-  bezvadné fungování v 
extrémních podnebích;

- testováno přes 20 let.

- energetická optimalizace;
- snížení údržby a péče o stavbu.
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EGLAS

Specifi kace 

Venkovní použití Použití v interiérech

16 mm - 70 mm EGLAS 44.4: 10 mm
EGLAS 66.4: 14 mm

Rozměry Maximální velikost:  2400 mm x 5500 mm 
Minimální velikost:  300 mm x 500 mm

Maximální velikost: 2200 mm x 3000 mm, 
2400 mm x 4800 mm k dostání na vyžádání 

Minimální velikost:  300 x 500 mm

Světelná propustnost 20% – 68% 20% – 70%

Normálně 230 AC, alternativně 115 nebo 48 DC Normálně 230 AC, alternativně 115  nebo 48 DC

Energie antikondenzační funkci
Energie funkci komfortního topení
Energie funkci topení

50 – 100 watts/m²
50 – 150 watts/m²

100 – 500 watts/m²
350 – 700 watts/m²

50 – 100 watts/m²
50 – 200 watts/m²

200 – 1,000 watts/m²
-

Teplota skleněné plochy Od 20 °C do max. 65 °C
               Nastavování teploty je rychlé; k dosažení teploty 65 °C dojde po 20 min.

IP IP34 a IP67 IP34 a IP67

Certifi kace a normy
CE MARK; EN 1096, EN 572-8, EN 1279-5, EN 12150, EN 14449, EN 12150 

Fimko EN60335-1, DIN EN 61000-3-2, DIN EN 61000-3-3, DIN EN 55014-2 DIN EN 55014-1, 
EN 1863, RoHS, SGS, VDE atd. – Seznam certifi kací na vyžádání

Dvojsklo/trojsklo s temperovaným nebo temperovaným a vrstveným sklem

Temperované a vrstvené 
sklo (PVB)

SECURIT

Vrstva 
Low-E

Argon
SECURIT
EGLAS

Podložka

17 mm

5-7 mm
6-8 mm

PVB

SECURIT
EGLAS

SECURIT

PVB

STADIP
SECURIT
EGLAS

SECURIT

Podložka

17 mm
5-7 mm
6-8 mm

Vrstva 
Low-E

SECURIT

Vrstva 
Low-E

Argon
SECURIT
EGLAS

Podložka

17 mm

5-7 mm
6-8 mm

PVB

SECURIT
EGLAS

SECURIT

PVB

STADIP
SECURIT
EGLAS

SECURIT

Podložka

17 mm
5-7 mm
6-8 mm

Vrstva 
Low-E

167



EGLAS

Instalace

Shoda

EGLAS vyhovuje 
následujícím normám:
- Značení CE;
- EN 1279 – Dvojité sklo;
- EN 1096 – Vrstvené sklo;
-  EN 12150 – Bezpečnostní 

sklo, tepelně tvrzené sklo;
-  EN 14449 – Bezpečnostní sklo, 

vrstvené sklo a lepené zasklení;
- EN 12600 – Kyvadlová zkouška;
- EN 60529 – Index ochrany.

Reference

-  Kulturní a komerční centrum 
Gostiny Dvor v Moskvě;

- Hlavní vlakové nádraží v Helsinkách;
-  Skleněná iglú v hotelu Levi 

ve Finsku;
- Veletržní centrum v Helsinkách;
- Pfi zer House v Helsinkách;
- Mercury Tower v Moskvě;
- Vlakové nádraží v Doněcku;
- Vlakové nádraží Tikkurila ve Finsku.

Vodič 2x 1,5 mm2

7 mm
(5 mm, pokud jsou vyvedeny dva kabely pro LG)

Délka 5 m

Max.: 2400 mm
Min.: 300 mm

Max.: 5500 mm
Min.: 300 mm

Napájecí zdroj
230V / 50Hz

Termostat

17 mm

Tloušťka závisí 
na projektech

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz
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Sklo s ochranou proti SUPERCONTRYX

PROTECT
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Popis

SUPERCONTRYX je jednoduché 
sklo, které je až ze 70% tvořeno 
těžkými prvky. Z nich oxid olovnatý 
tvoří minimálně 48%.

Jeho hustota je minimálně 4,8. To je 
skoro dvojnásobek hustoty běžného 
skla, například PLANICLEAR.

SUPERCONTRYX se používá 
k ochraně osob potenciálně 
vystavených působení ionizujícího 
rentgenového záření. Výrazně 
omezuje tento typ expozice.

Použití

SUPERCONTRYX se používá na 
rentgenových pracovištích, v 
operačních sálech a laboratořích, ve 
státních a soukromých nemocnicích, 
na klinikách, v zubních a veterinárních 
ordinacích a na radiologických 
odděleních; v průmyslu např. u 
výrobců lékařských zařízení atd. a ve 
výzkumných centrech.

- skleněné interiérové přepážky;
- stěny;
- dveře;
- okna;
- průmyslová zařízení.

Výhody

výroba francouzské společnosti
Saint-Gobain je společnost známá 
kvalitou a více než třemi sty let 
zkušeností z výroby skla.

Společnost GLASSOLUTIONS přes 50 
let udává tempo v odvětví; zajišťuje 
řešení v oblasti ochrany proti záření 
pro přední fi rmy v jaderném průmyslu 
(Areva, British Energy atd.).

Společnost GLASSOLUTIONS má 
rozsáhlou síť přibližně 60 pracovišť po 
celé Francii.

Zajišťuje poradenské služby a 
pomoc zákazníkům u všech projektů 
zaměřených na ochranu proti záření.

-  rychlá reakce na žádosti o cenové 
nabídky;

-  dodací lhůty 3 až 5 týdnů, nejkratší 
na trhu.

-  4 standardní úrovně ochrany proti 
záření;

-  povrchová úprava na vyžádání: 
sámované hrany (základní), možnost 
broušených a leštěných hran;

-  lze montovat jako izolační nebo 
lepená skla.

SUPERCONTRYX
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SUPERCONTRYX

Nabídka

Vyšších ekvivalencí olova lze 
dosáhnout vrstvením skla 
SUPERCONTRYX.

Např. ekvivalence olova 8 mm při 150 
kV se dosáhne vrstvením dvou skel 
SUPERCONTRYX 4 Pb.

Sámované hrany, tj. nahrubo oříznuté 
hrany se všemi ostrými okraji 
vyhlazenými. 

Na vyžádání lze SUPERCONTRYX 
dodat také v broušeném nebo 
leštěném provedení.

SUPERCONTRYX lze vrstvit jako 
bezpečnostní sklo.

SUPERCONTRYX lze rovněž montovat 
do izolačního skla.

V případě specifi ckých požadavků 
kontaktujte společnost 
GLASSOLUTIONS.

Viz místní (národní) předpisy.

Nabídka 
(mm) Max. rozměry (mm) Max. hmotnost 

(kg/m²)

2 Pb 7 až 8,5 2,3 2 1,8 2,390 x 1,180 41

2,5 Pb 8,5 až 10 2,8 2,5 2,1 1,950 x 970 48

3 Pb 11 až 13 3,5 3 2,7 2,390 x 1,180 62

4 Pb 14 až 16 4,7 4 3,5 1,950 x 970 77

Poznámka: Sklo s ochranou proti rentgenovému záření s ekvivalencí olova 2 mm znamená, že sklo zajišťuje stejnou ochranu jako olověná deska o tloušťce 2 mm.
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SUPERCONTRYX

Instalace

-  SUPERCONTRYX výrazně omezuje 
rentgenové záření. Konstrukce 
polodrážky a lišty musí zajistit 
bezešvou radiologickou ochranu;

-  sklo SUPERCONTRYX by se mělo 
používat pouze uvnitř budov v 
suchém a vytápěném prostředí. 
Při použití venku se musí vrstvit 
tak, aby tabule SUPERCONTRYX 
směřovala do interiéru;

-  při instalaci je třeba vzít v úvahu 
hmotnost skla, protože je přibližně 
dvojnásobná než hmotnost 
standardního skla o stejné tloušťce.

-  SUPERCONTRYX je měkké sklo a 
vyžaduje opatrnou manipulaci;

-  K čištění skla používejte čistou 
měkkou utěrku, případně běžný 
čistič na sklo.

Zamezte kontaktu se stříkající vodou 
a saponáty.

 SUPERCONTRYX je nutno skladovat 
na suchém vytápěném místě (mezi 
7°C a 40°C).
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Ohýbané sklo 
CONTOUR pro 

architektonické účely

DESIGN
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CONTOUR

Popis

Sklo CONTOUR je ohýbané 
(zakřivené) sklo.
Sklo se zahřeje téměř na teplotu, 
při které začíná měknout, tj. 
kolem 600°C. Poté je tvarováno 
tak, aby získalo požadovaný 
poloměr zakřivení. Sklo CONTOUR 
je dodáváno ve 4 sestavách:
-  CONTOUR MONOLITHIQUE: 

vypalované sklo;
-  CONTOUR STADIP: vrstvené sklo;
-  CONTOUR CLIMAPLUS: izolační 

dvojsklo nebo trojsklo;
-  CONTOUR SECURIT: tvrzené 

nebo tepelně zpevněné sklo.

Aplikace

Sklo CONTOUR může být 
používáno pro interiérové 
nebo exteriérové aplikace:
- příčky;
- sprchové zástěny;

- vnitřní vybavení a nábytek;
- automatické dveře;
- pulty;
- výtahové skříně a klece;
- madla a zábradlí;
- městský mobiliář;
- prosklené fasády;
- výlohy a výkladní skříně;
- atria, přístřešky.

Výhody

Sklo CONTOUR vytváří harmonicky 
členěný prostor pro účely 
interiérového designu.
Ve venkovním prostoru představuje 
ohýbané a zakřivené sklo 
možnost vytvářet odvážnější 
obrysy: různé úhly fasád, střech, 
dveří nebo výkladních skříní.
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CONTOUR

Sortiment 

Skla CONTOUR mohou být vyrobena 
s použitím celé řady základních 
produktů:
- sklo PLANICLEAR;
- sklo DIAMANT (extra čiré);
-  sklo PARSOL (barvené ve hmotě);
-  vzory z řad skla DECORGLASS a 

MASTERGLASS;
-  sklo MIRASTAR (zrcadlový povrch s 

vrstvou chromu);
- solární ochranné sklo;
- matné sklo;

-  sklo potištěné sítotiskem (je nutné 
dbát na úhel).

Ve sprchových koutech díky 
voděodolnosti skla AQUACONTROL:
-  voda stéká dolů volněji vzhledem 

k nepřilnavým vlastnostem skla 
AQUACONTROL;

-  méně se usazuje vodní kámen a 
nečistoty;

-  sprchový kout lze snadno čistit;
-  je proto zapotřebí méně čisticích 

prostředků, takže je sklo šetrné k 
životnímu prostředí.

Sortiment CONTOUR MONO STADIP CONTOUR CLIMAPLUS 
CONTOUR 

SECURIT 
CONTOUR 

Popis Ohýbané plavené 
sklo

Ohýbané vrstvené 
sklo

Ohýbané sklo jako 
izolační sklo

Tvrzené nebo 
zpevněné ohýbané 

sklo

Max. 
rozměry 

5,800 x 2,750 mm
4,100 x 3,745 mm 3,000 x 5,000 mm 5,850 x 2,750 mm

4,100 x 3,745 mm 2,400 x 4,000 mm

Min. radius
50 mm - pulty 

100 mm - 
architektura

100 mm
100 mm - pulty 

200 mm - 
architektura

400 - 800 mm

Max. úhel 180° 150° 150° 90°

Max. 
výchylka 800 mm 800 mm 800 mm 400 mm

Tloušťka 
skla 2 - 19 mm 4 - 34 mm Na vyžádání "5 - 15mm tvrzené

Relevantní 
normy EN 356 4 - 10mm zpevněné 

"
EN 12150
EN 14428

Všechny položky, rozměry, tolerance, tvary a formáty musí před zpracováním zkontrolovat 
naše technické oddělení: kontaktujte nás, prosím.

Jednoduché zakřivení Zakřivení s 1 tečnou Zakřivení s 2 tečnami
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CONTOUR

Instalace

Sklo CONTOUR vyžaduje zvláštní 
péči při instalaci, a je proto nutná 
konzultace s naším technickým 
oddělením. Zvláště důležité je to, aby 
drážka rámu měla určitou tloušťku:
-  rovnající se alespoň 

dvojnásobku tloušťky skla;
-  byla alespoň rovna tloušťce 

skla plus 10 mm, plus tloušťka 
nutná pro vytvoření okrajových 
drážek (předlisovaných nebo 
naplněných silikonem).

Sklo CONTOUR musí být 
vždy namontováno v souladu 
s platnými předpisy.

Charakteristiky

Spektrofotometrické vlastnosti 
skla CONTOUR jsou stejné 
jako u plochého skla téhož 
složení a tloušťky.

Ohýbané sklo pro sprchové kouty.
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DESIGN

bezpečnostního sklaSMOOTHLITE PRO
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SMOOTHLITE PRO

Popis

SMOOTHLITE PRO je panel z 
bezpečnostního skla pokrytý 
minerální difúzní vrstvou, která 
zaručuje vysokou kvalitu zobrazení 
pro projekci.

Promítaný obraz je viditelný v úhlu 
více než 85°, jak v horizontální, tak i 
vertikální poloze. Reprodukce barev 
zůstává neutrální.

Aplikaces

SMOOTHLITE PRO může být použito 
jako projekční stěna:
-  ve výstavních síních a 

showroomech;
- ve výlohách obchodů;
- v prodejních prostorách;
- v úřadech jako dělicí příčka a dveře;
- v posluchárnách;
- v horní části prodejních přepážek.

Výhody

-  Stabilita a odolnost základního 
skla a minerální difuzní vrstvy 
(nepodléhá tepelné deformaci ani 
žloutnutí obrazovky kvůli UV záření);

-  reprodukce barev je neutrální a 
stabilní;

-  velmi široký úhel sledování 
obrazovky: 85°C;

-  nevzniká efekt horkých skvrn (hot 
spot) na projekční stěně, čistý 
obraz;

-  lze zabudovat architektonicky nebo 
s důrazem na interiérové dekorační 
účely: příčky a dveře mohou být 
kdykoliv přeměněny na projekční 
stěnu;

-  snadné umístění projektoru díky 
úhlu viditelnosti SMOOTHLITE PRO.

Benefi ts

-  Jelikož je stěna již zabudovaná do 
konstrukce prostoru, sníží se počet 
různých druhů vybavení;

-  není nutné vytvářet další prostory 
pro projekci;

-  zvětšení prostoru, bezpečnost a 
viditelnost vašich produktů;

-  nižší investiční náklady na podporu 
komunikace.

Sortiment

-  Jelikož je stěna již zabudovaná do 
konstrukce prostoru, sníží se počet 
různých druhů vybavení;

-  není nutné vytvářet další prostory 
pro projekci;

-  zvětšení prostoru, bezpečnost a 
viditelnost vašich produktů;

-  nižší investiční náklady na podporu 
komunikace.

Zpracování

-  Minerální difúzní vrstva může být 
aplikována pouze na jednu část 
příčky, přepážky, výlohy nebo dveří, 
což umožňuje kombinovat možnost 
zobrazení a transparentnost v rámci 
stejného kusu skla;

-  lze vyrobit ze skla DIAMANT a 
vytvrdit před zpracováním;

-  možnost montáže jako izolační sklo.
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Výhody

Prosklené dveře propouštějí světlo, 
vytvářejí příjemnou atmosféru v 
bytech nebo v kancelářích.

Částečně nebo úplně transparentní 
dveře mezi dvěma místnostmi 
opticky zvětšují prostor, ale 
zároveň poskytují osobám dostatek 
soukromí.

Dveře Securit dobře ladí s 
materiály, jako je dřevo, ocel a 
přírodní kámen v klasických nebo 
moderních interiérech, vytváří 
dojem nadčasové estetiky. 

Dveře Securit jsou vyráběny na 
míru. To znamená, že povrch může 
být zdoben pískovanými motivy 
nebo leptáním kyselinou.
Řada druhů v průhledných nebo 
průsvitných barvách je k dispozici 
také s použitím vrstveného skla 
STADIP COLOR.

životností
V závislosti na modelu si vyberete, 
zda si přejete dveře posuvné nebo 
kyvné.
Dveře Securit zůstávají dlouhodobě 
stabilní a snadno se udržují.

Dveře Securit GLASSOLUTIONS 
jsou vždy vyráběny z tvrzeného skla 
SECURIT.

Pevnost tvrzeného skla je 5krát 
větší než běžného skla. Dojde-li 
případně k náhodnému rozbití, 
roztříští se sklo na malé neostré 
úlomky. Je-li požadována vyšší 
bezpečnost, doporučujeme použít 
vrstvené sklo STADIP PROTECT 
nebo sklo STADIP SECURIT.

SECURIT DOORS
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SECURIT DOORS

-  Typ skla: čiré, SECURIT s 
pískováním; 

-  tloušťka: 10 mm;
-  tvorba: M. Staupe.

zavíračem
-  Typ skla: SATINOVO SECURIT;
-  tloušťka: 10 mm.

zavíračem
-  Typ skla: čiré, SECURIT;
-  tloušťka: 10 mm.

kováním
-  Typ skla: čiré, SECURIT s motivem 

leptaným kyselinou;
-  tloušťka: 10 mm.
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SECURIT DOORS

kyvnými závěsy
-  Typ skla: SATINOVO SECURIT;
- tloušťka: 10 mm.

závěsy
- Typ skla: PARSOL GREY;
- SATINOVO SECURIT;
- tloušťka: 10 mm.

-  Typ skla: čiré SECURIT, pískovaný 
motiv;

- tloušťka: 8 mm.

-  Typ skla: PARSOL GREY SECURIT, 
pískovaný motiv; 

- tloušťka: 8 mm.
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SECURIT DOORS

vestavěným systémem
-  Typ skla: MASTER-LIGNE SECURIT;
- tloušťka: 8 mm.

- Typ skla: THELA SECURIT;
- tloušťka: 8 mm.

výroba na míru

nerezovými závěsy
- Typ skla: čiré, SECURIT;
- tloušťka: 8 mm.

pochromovanými závěsy
-  Typ skla: SATINOVO SECURIT;
- tloušťka: 8 mm.
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SECURIT DOORS

Několik příkladů toho, co vám můžeme nabídnout:
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SECURIT DOORS

designu
 

kováním
- Typ skla: STADIP COLOR;
-  tvorba: Equipal - Lieven Musschoot.

-  Typ skla: STADIP PARSOL GREY;
-  tvorba: DMOA - Denef Mattelaer 

Oosters Architect.
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(*) Tloušťka 6 mm: pouze pro použití ve sprchách.

SECURIT DOORS

Typ skla Barva

mm

6* 8 10 12

DIAMANT extra čiré x x x

PLANICLEAR čiré x x x x

PARSOL šedé x x x

PARSOL bronzové x x x

PARSOL zelené x x x

FLOAT modré x x

SATINOVO čiré, matované x x x x

SATINOVO grey, matované x x

SATINOVO DIAMANT extra čiré, matované x x

Potištěné sklo

MASTER-SHINE čiré x x x

MASTER-POINT čiré x x

MASTER-CARRE čiré x x x

MASTER-LIGNE čiré x x

MASTER-RAY čiré x x

THELA čiré x

LISTRAL čiré x x x

Distributor

B
y 

M
uc

hi
m

uc
hi

 -
 S

ai
nt

-G
ob

ai
n 

G
la

ss
 S

ol
ut

io
ns

 F
ra

nc
e 

– 
R

CS
 N

an
te

rr
e 

44
77

68
16

9 
- 

 O
ct

 2
01

3 
– 

 M
ůž

e 
bý

t p
ře

dm
ět

em
 z

m
ěn

y

Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.

186

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



SYSTEMS

Protiskluzové 
podlahové krytiny

LITE-FLOOR 
LITE-FLOOR XTRAGRIP

CE
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Popis

LITE-FLOOR se obvykle skládá z:
-  minimálně dvou nosných komponent. 

LITE-FLOOR se skládá ze dvou nebo 
více vrstev skla s jednou nebo více 
fóliemi z polyvinylbutyralu (PVB) v 
mezivrstvě;

-  ochranného skla, které může 
zahrnovat povlak určený pro zlepšení 
protiskluzových vlastností. 

Všechny komponenty jsou laminovány.

Aplikaces

Skleněné podlahy LITE-FLOOR mají 
vynikající mechanickou odolnost proti 
nárazu. LITE-FLOOR se používá k 
výrobě skleněných podlah a schodů.
Jedná se o velmi bezpečné podlahy, 
které jsou ideální v bytech, sektoru 
služeb a všech místech přístupných 
veřejnosti, jako jsou hotely a 
restaurace, kanceláře a podobně.
LITE-FLOOR je určeno výhradně pro 
místa s pohybem osob. Není určeno 
pro namáhání trvalým zatížením.

Výhody

bezpečnost

Podlahové desky a schodištní stupně 
jsou v souladu s požadavky normy 
ČSN EN ISO 12543.

Po snížení nebezpečí sklouznutí 
může být horní povrch skla opatřen 
protiskluzovým sklem SECURIT 
CONTACT.

Desky mohou být barevné nebo 
potištěné sítotiskem.
Dodávají podlahám rafi novanou 
transparentnost.

Vzhledem k tomu, že je LITE-
FLOOR vyrobeno z vrstveného 
bezpečnostního skla, přilnou 
skleněné úlomky k fólii mezivrstvy v 
případě, že dojde k prasknutí nebo 
dokonce rozbití skla. Změnou počtu 
a/nebo tloušťky komponent se vytváří 
vrstvené bezpečnostní sklo, které 
vyhovuje většině požadavků. 

Sortiment

Složení podlahových desek se mění v 
závislosti na těchto parametrech:
- místo aplikace;
- rozměry;
- působící zatížení;
- estetický účinek.

Nosné skleněné díly udrží nominální 
zatížení i v případě poškození jedné 
desky.

Faktory související s velikostí jsou 
založeny na národních doporučeních 
a zejména na výsledcích specifi cké 
studie.

Typ použitého skla závisí na počtu a 
typu podpěr, poměru délky k šířce
(D/Š) a typu budovy, v níž je podlaha 
instalována, což je rozhodující pro 
požadovanou úroveň bezpečnosti.

Jsou specifi kovány dvě úrovně 

 veškeré 
aplikace s nízkou frekvencí pohybu 
osob (soukromé domy a podobně) a 
potenciální výškou pádu nižší než 1,5 m.

 veškeré 
aplikace s vysokou frekvencí pohybu 
osob (veřejné budovy) a/nebo 
potenciální výškou pádu vyšší než 1,5 m.

(mm)
Rozměrys (mm)

 (*) V případě zájmu o jiné rozměry nás, prosím, kontaktujte.

LITE-FLOOR je vyrobeno ze skla 
PLANICLEAR. Při výměně za 
sklo DIAMANT se získá větší 
transparentnost a snižuje se riziko 
tepelného poškození.

Ke zmenšení tloušťky podlahových 
desek v případě velkých rozměrů 
mohou být skleněné komponenty
tepelně tvrzené. Jako ochranné 
vrchní sklo podlahových desek je 
obvykle použito protiskluzové sklo 
SECURIT CONTACT.

-  SECURIT CONTACT EVOLUTION 
POINT: bodově nanesená vrstva 
(50 % povrchu);

-  SECURIT CONTACT EVOLUTION 
FLAT: kompletní vrstva na celém 
povrchu skla.

Poznámka: v případě požadavku je 
možné prověřit další vzory..

SECURIT CONTACT

Rozměrys (mm)

LITE-FLOOR
LITE-FLOOR XTRAGRIP

Skleněné podlahy – bezpečné a transparentní

188



Skleněné výrobky, z nichž jsou desky 
LITE-FLOOR složeny, mohou být z 
následujících skel:
- standardní sklo PLANICLEAR;
- extra čiré sklo DIAMANT;
- tepelně zpevněné sklo PLANIDUR;
-  sklo barvené ve hmotě PARSOL;
-  sklo s leptanou matovou 

povrchovou úpravou SATINOVO 
nebo CHARME (matný povrch 
vytvořený na spodní straně 
podlahové desky);

-  pískované sklo (pískovaná strana je 
na spodní straně desky);

-  sítotiskem potištěné sklo SERALIT 
(pouze jedna komponenta);

-  ornamentní sklo DECORGLASS 
nebo MASTERGLASS (horní povrch 
podlahové desky);

-  protiskluzové sklo SECURIT 
CONTACT (horní povrch 
ošetřeného skla).

Desky LITE-FLOOR nemohou být 
složeny pouze z tvrzeného skla.

Typy fólií mezivrstvy, které jsou pro 
LITE-FLOOR k dispozici:
- standardní transparentní;
- perleťová;
- tónovaná (STADIP COLOR);
-  s tištěnými motivy: mezivrstva PET 

mezi dvěma standardními fóliemi 
PVB (STADIP DESIGN).

Normální bezpečnost (NS)

Produkt Složení

STADIP F 1728 88.2 17

STADIP F 2120 1010.2 21

STADIP F 2522 1212.2 25

STADIP F 3125 1515.2 31

STADIP F 4029 1919.2 40

LITE FLOOR XTRAGRIP má 
speciální potisk vrstvou sítotisku, 
díky kterému povrch skla získá 
určitou drsnost a tím i protiskluzové 
vlastnosti. 

Použité smalty jsou rovněž vysoce 
mechanicky a chemicky odolné. 
To znamená, že jsou protiskluzové 
vlastnosti tohoto skla zaručeny 
dlouhodobě, samozřejmě v závislosti 
na místě aplikace a frekvenci
provozu.

Zesílená bezpečnost (RS)

Produkt Složení (mm)

STADIP F 2638 888.4 26

STADIP F 3230 101010.4 32

STADIP F 3832 121212.4 38

STADIP F 4735 151515.4 47

STADIP F 5939 191919.4 59

Přesná a vhodná tloušťka skla se 
počítá případ od případu a závisí 
na mnoha proměnných. Prosím, 
kontaktujte nás pro více informací.

Zpracování 

Maximální hmotnost jednoho panelu 
je 1 000 kg. Způsob, jakým mají 
podlahové desky a schodištní stupně 
LITE-FLOOR opracované hrany, 
snižuje pravděpodobnost rozbití 
během přepravy a instalace. 

Viditelné hrany mohou být leštěné, 
zatímco skryté hrany mohou být 
jednoduše zabroušené.

LITE-FLOOR
LITE-FLOOR XTRAGRIP

LITE FLOOR XTRAGRIP
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LITE-FLOOR
Nosné skleněné komponenty PLANICLEAR DIAMANT
Ochranné skleněné komponenty SECURIT CONTACT SECURIT CONTACT
Propustnost světla
Celková energetická absorpce 
podlahové desky

Zpracování

Maximální hmotnost jednoho panelu 
je 1 000 kg. Způsob, jakým mají 
podlahové desky a schodištní stupně 
LITE-FLOOR opracované hrany, 
snižuje pravděpodobnost rozbití 
během přepravy a instalace. Viditelné 
hrany mohou být leštěné, zatímco 
skryté hrany mohou být jednoduše 
zabroušené.

Podlahové desky v souladu s 
požadavky normy ČSN EN ISO 12543.

Charakteristiky

Spektrofotometrické charakteristiky 
desek LITE-FLOOR zahrnují:
-  2 nosné skleněné komponenty 

(2 x 15 mm);
-  1 komponenta ochranného skla (6 mm).

Theoretical installation diagram

Silicone shutter type
4 ± 1 mm

6 mm app.

Connection base

Support

1.5 x t
Width of support

t

4 to 6 mm

Peripheral seating gap

Dimension between supports

LITE-FLOOR
LITE-FLOOR XTRAGRIP
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LED IN GLASS CE

RTIFIED
CERTIFIE

D

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D život sklu

DESIGN
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LED IN GLASS

V současnosti klademe na 
osvětlovací systémy a osvětlená 
prostředí stále větší požadavky: 
nízká luminiscence, výběr teplé 
barvy, účinnost osvětlení, možnost 
kombinování, snadná instalace a 
dlouhá životnost – to jsou kritéria, 
která zvažujeme při výběru 
osvětlovacího systému.

Proto je v dnešní době nezbytné 
předvídat trendy a vyhovět stále 
náročnějším požadavkům na kvalitu.

V této spojitosti nám technologie 
LED i zkušenosti společnosti 
GLASSOLUTIONS umožnily vytvořit 

skla, které dokáže rozptylovat světlo.

LED IN GLASS je sklo, které zajišťuje 
perfektní rozptýlené světlo, usnadňuje 
vytvoření atmosféry, umožňuje 
zvýraznit některé objekty a vytvářet 
kulisu komunikace.

Popis

LED IN GLASS je monolitické 
sklo, které rozptyluje bílé 
světlo vyzařované LED.

Na rozdíl od toho, co se děje u žárovky, 
zde se rozzáří celá plocha skla!
 
Jedna nebo více drobných bílých 
LED lamel vyzařuje světelný paprsek 
přes plátek extra čirého skla a 
světlo se odráží od smaltovaného 
povrchu na rubové straně. 

Odolné vůči UV díky anorganickým 
oxidům; sklo se sítotiskem odhaluje 
světlo vyzařované přes skleněný 
plátek pomocí lomu paprsků.

Smalt se nanáší pomocí sítotisku 
nebo digitálního tisku na sklo 
DIAMANT. Profi l obsahující LED 
byl navržen pro tloušťku 8 mm, 
takže umožňuje perfektní rozptýlení 
světla na skleněném plátku. 
Monotónnost skla rozčleňují zvolené 
motivy. Sítotisk lze individualizovat, 
aby vyhověl všem stylům.

Použití

- dělicí přepážky;
- schodiště;
- policové systémy;
- zábradlí;
- dveře s kontrolou přístupu.

Výhody

LED IN GLASS, jedinečné skleněné 
řešení pro osvětlená prostředí:

-  koncepce „na klíč“, která zahrnuje 
technické vybavení i instalaci;

- individualizované prostředí;
- pro použití v interiérech;
-  velmi nízká spotřeba 

elektrické energie;
-  systém je z dlouhodobého 

hlediska neuvěřitelně stabilní, 
tím se usnadňuje údržba;

-  sledovatelnost součástí, aby 
všechny požadované náhradní 
díly byly identické.

Osvětlení pomocí tohoto skla vytváří 
velmi příjemný nepřímý světelný 

fi rmy, kanceláře, showroomy atd.

Sklo, které vyzařuje světlo
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LED IN GLASS

Nabídka

Extra bílé skleněné panely se 
zabudovanými LED, dodávané podle 
požadované velikosti.

Tloušťky od 6 do 12 mm, 
bezpečnostní nebo vrstvené.

specifi kacích
Panely z extra bílého skla s 
osvětlením přes skleněný plátek. 
Tento světelný zdroj tvoří malé 
bílé LED lamely zabudované do 
skleněného plátku.

Instalace

Profi lový systém byl speciálně 
navržen pro snadnou instalaci a 
údržbu.

provedení
Instalace musí vyhovovat platným 
elektrickým normám a všechny práce 
musí provést kvalifi kovaný elektrikář. 

Instalaci musí provést školený a 
schválený montážní technik, aby 
bylo možno zaručit kvalitu a dlouhou 
životnost zařízení.

Technické údaje

2 roky pro LED.

Podmínkou pro uplatnění záruky 
je dodržení pokynů pro provedení a 
instalace certifi kovaným montážním 
technikem.

LED IN GLASS je v souladu s logikou 
nízké spotřeby elektrické energie, 
protože LED mají vyšší životnost a 
nižší spotřebu než tradiční osvětlení.
 
Společnost GLASSOLUTIONS kladla 
na první místo udržitelný rozvoj.

Provozní napětí 12 V DC

Bezpečnost
Ekvivalentní jako u 

skla SECURIT o stejné 
tloušťce
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Individualizované panely

Panely se vždy vyrábějí z extra čirého 
skla DIAMANT, aby se dosáhlo 
optimální světelné propustnosti.

Pro typy tvarů, které lze vyrobit, 
neexistují žádná omezení.
LED se osazují do rovných stran.

Smalt se nanáší pomocí sítotisku 
nebo digitálního tisku. Sítotisk lze 
individualizovat na základě předchozí 
dohody.

LED IN GLASS
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integrovanými 
žaluziemi

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

COMFORT

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis
CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN jsou izolační dvojskla se 
vzduchovou mezerou o velikosti 
27 mm. Mají žaluzie s integrovanými 
hliníkovými lamelami.

Charakteristika lamel žaluzií:
- šířka: 16 mm;
-  vzhled: k dispozici je 13 

odstínů (viz protější strana);
-  pohyb: mohou být sklápěny 

dolů a nahoru.

Ovládací prvky pro sklápění nebo 
změnu orientace žaluzií mohou 
být manuální nebo elektrické. 

 pro vytahování 
žaluzií dolů nebo nahoru se používá 
šňůrka. Ovládacími prvky pro změnu 
orientace se mění úhel lamel. 

Mechanismus pro zvedání nebo 

-  box obsahující posuvné zařízení 
žaluzií, který se nachází v horní 
části okna, uvnitř vzduchové dutiny;

-  externí ovládací jednotka, upevněná 
v pravém nebo levém horním rohu 
izolačního skla na straně uživatele.

Tyto dvě jednotky jsou magneticky 
spojeny se dvěma točivými 
magnety, upevněnými proti sobě 
na obou stranách uvnitř tabule. 

Díky tomu není zapotřebí, aby 
ovládací zařízení procházelo přes 
sklo nebo těsnicí hrazení.

 žaluzie je 
aktivována pomocí externího motoru 
a manuálního pólového spínače 
nebo pomocí infračerveného 
dálkového ovládání. 
Jednotlivé typy ovládání lze 
vyměnit nebo zaměnit velmi 
snadno, bez demontáže skla.

mechanismus je 
velmi spolehlivý. Vysoký stupeň 
spolehlivosti zajišťují přísná výběrová 
kritéria mechanických konstrukčních 
částí, mechanismus chráněný 
vestavbou do izolačního dvojskla a 
magnetické ovládání přes celé sklo 
bez nutnosti vrtání otvorů do skla.

Aplikace
CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN jsou izolační dvojskla 
vybavená integrovanými žaluziemi. 
Žaluzie lze vytahovat nahoru i 
spouštět dolů a měnit jejich úhel. 

Zaručují podle potřeby ochranu 
před sluncem a chrání soukromí 
před zvědavými pohledy. Jsou 
praktické a velmi atraktivní. Skla 
CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN jsou navržena tak, aby 
vyhovovala řadě aplikací jak v 
sektoru služeb, tak i v domovech: 
-  fasády budov (kanceláře, 

nemocnice, apod.);
- vnitřní dělicí příčky;
- okna, verandy.

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN
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Výhody
CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 

mnoha možnostmi využití!

Ochranný solární faktor, a tím 
i množství světla, lze upravit 
podle potřeby polohou žaluzií 
a nastavením úhlu lamel. 
Použitím protislunečního skla 
COOL-LITE, PLANISTAR nebo
ANTELIO se účinnost žaluzií 
ještě více zvyšuje.

Lamely žaluzie lze vytahovat 
nahoru i spouštět dolů a měnit 
jejich úhel, množství procházejícího 
světla lze odstupňovat od plného 
slunce až po celkové zatmění.

 
Zcela hermeticky uzavřené izolační 
sklo nabízí kompletní ochranu pro 
žaluzie, které vždy zůstanou čisté.
V nemocničním prostředí 
pomáhají tyto výrobky zachovat 
čistotu všech prostor.

Při použití na vnitřní příčky chrání 
výrobky CLIMALIT SCREEN a 
CLIMAPLUS SCREEN vaše soukromí.

Žaluzie jsou dispozici v 13 
odstínech a jsou vždy vylepšením 
jakéhokoliv projektu.

Sortiment

CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN lze zabudovat do 
různých typů zasklení:
-  Sklo PLANITHERM ULTRA 

N s nízkou emisivitou pro 
lepší tepelnou izolaci; 

-  ochrana proti slunečnímu 
záření ANTELIO nebo COOL-
LITE či PLANISTAR; 

- STADIP SILENCE;
-  bezpečnostní sklo SECURIT 

nebo vrstvené bezpečnostní 
sklo STADIP PROTECT;

 - samočisticí sklo BioClean.

Rozměry

Tloušťka komponent izolačního dvojskla 
CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN závisí na:
- rozměru skel;
-  způsobu podpěry (uzavřené v drážce, 

volné hrany, konstrukční zasklení);
-  charakteristice místa montáže 

(klimatické podmínky, expozice, 
nadmořská výška, apod.).

Každý projekt je předmětem zvláštní 
studie vypracované technickým úsekem 
fi rmy GLASSOLUTIONS..

Maximální výrobní rozměry

Maximální výrobní rozměry typů skla CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS SCREEN podle
«tt» tloušťky vnitřní skleněné komponenty

tt = 4 mm 
and tt = 5 mm tt = 6 mm tt = 8 mm tt = 10 mm

tt = 10,28 mm
STADIP 

PROTECT 
SP510

Výška (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m) Šířka (m)

2.4

max 2.2

1.6 1 0.7 0.5

2.2 1.8 1.1 0.8 0.6

1.8 2 1.2 0.8 0.6

1.4

2.2

1.6 1.1 0.8

1 1.9 1.2 1.1

0.6 2.2 1.9 1.2

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

S 102

S 106

S 114

S 125

S 130

S 142

S 149

S 150

S 155

S 157

S 180

S 606

S 724
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Instalace

Použití izolačního dvojskla CLIMALIT 
SCREEN a CLIMAPLUS SCREEN:
-  vestavba do pevně ukotvených 

svislých rámů;
-  instalace do otevíratelných 

rámů, které jsou umístěny 
vertikálně v uzavřené poloze, 
s následujícími vlastnostmi;

-  vertikální rámy s otevíráním dovnitř 

s jedním nebo dvěma křídly;
-  vyklápěcí a otočná, nebo 

vyklápěcí okna s maximálním 
úhlem otevření 15° od svislice 
(pouze s pyrolytickou vrstvou).

Jsou instalována s krycí drážkou 
na obou stranách (spojité 
pásky s volnými svislými okraji) 
nebo na čtyřech stranách, ale 
i jako konstrukční zasklení.

CLIMALIT SCREEN a CLIMAPLUS 
SCREEN spadají pod technickou 
specifi kaci ze dne 6/09-1888.
Tento dokument si můžete 
prohlédnout na webových stránkách 
CSTB http://www.cstb.fr.

Charakteristiky

αe

Kompozice 4 (27) 4 mm Kompozice 6 (27) 
4 mm

Exteriérové sklo Typ EKO PLUS S Čiré sklo Typ PLANISTAR Typ COOL-LITE 
XTREME 60/28

Interiérové Čiré sklo Typ PLANITHERM 
ULTRA N Čiré sklo Čiré sklo 

Poloha nízkoemisní vrstvy Povrch 2 Povrch 3 Povrch 2 Povrch 2

Poloha žaluzie Žaluzie
otevřená*

Žaluzie
sklopená

Žaluzie
otevřená*

Žaluzie
sklopená

Žaluzie
otevřená*

Žaluzie
sklopená

Žaluzie
otevřená*

Žaluzie
sklopená

Koefi cient Ug               27 mm Air 1.8 1.4 1.4 1.2 1.4 1.4 1.4 1.3

Koefi cient Ug                     27 mm of argon (85 %) 1.6 1.2 1.2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1

Koefi cient g solární faktor 0.67 0.30 0.63 0.15 0.42 0.15 0.28 0.15

Propustnost světla (žaluzie zvednutá) 0.69 - 0.8 0.71 - 0.6 -

CLIMALIT SCREEN
CLIMAPLUS SCREEN

(*) Lamely kolmo na sklo
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Sklo pro modulární oddělování prostor a 
řízení soukromí, které lze přepínat

PRIVA-LITE 

SOUKROMÍ
TRANSPARENTNOST
KOMUNIKACE

PRIVA-LITE je vrstvené sklo s fólií z tekutých 
krystalů, které umožňuje okamžitý přechod z 
průsvitného na průhledné. PRIVA-LITE je unikátní 
řešení pro řízení prostoru, které umožňuje 
okamžitou regulaci opalescence (průsvitné/
průhledné) a dynamickou (zpětnou) projekci 
videosnímků a obrázků.

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D

CE

RTIFIED
CERTIFIE

DBIM
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ONOFF

MODULÁRNÍ A AKTIVNÍ 
ARCHITEKTURA

DYNAMICKÁ PODPORA 
PRO KOMUNIKACI

SOUKROMÍ A DŮVĚRNOST

PRIVA-LITE

Sklo

EVA/PVB

Fólie z tekutých krystalů

EVA/PVB

Sklo
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Technologický princip
VLASTNOSTI

PRIVA-LITE je aktivní sklo, které 
působením elektrického proudu mění svůj 
vzhled z průsvitného na průhledné beze 
změny světelné propustnosti.

Dvě vrstvy vysoce čirého skla obklopují 
fólii z tekutých krystalů (LC) vloženou 
mezi tabule EVA nebo PVB. Tuto fólii LC 
tvoří dvě fólie PET pokryté průhledným 
kovovým povlakem a spojené velmi 
jemnou vrstvou gelu z tekutých krystalů.

Tekuté krystaly se orientují ve stejném 
směru při specifi cké úrovni napětí závislé 

LC – zprvu průsvitná – okamžitě 
zprůhlední! Ve svém průsvitném stavu 
zajišťuje PRIVA-LITE ideální (zpětnou) 
projekční plochu.

Napájecí zdroj
180 x 133 x 46 mm (1 kg)

Vstup
230 V / 40 VA (50 Hz)
L + N + PE

Přepínač
(kabel 230 V, 10 mA)

Neaktivní oblast: 9 mm

Průhledná šířka
3 mm

Značky
30 mm x 15 mm

Lišta EVA
délka 300 mm,
šířka: tloušťka skla,
výška 6 mm

14-P0001

+ zásuvka molex
     8 mm

Elektrický kabel:
délka 100 cm,     5,5 mm

Prodlužovací kabel
délka 10 nebo 20 m,    5,5 mm
+ zástrčka molex
   7 mm

Varianta: Pískování
5 mm + 1 mm
strany 1 a 4
pravá a levá

14-P0001

Schéma
Schéma na základě standardní montáže jako jednoduché skleněné tabule.

VELIKOST

Menší na vyžádání.

Menší na vyžádání.

TLOUŠŤKA

Vyřezávání otvorů a výstupků

Skleněné tabule se dodávají v 
požadovaném rozměru. Žádné další 
řezání ani vrtání není možné. V případě 
závěsné promítací plochy je nutno 
kotevní otvory vyvrtat během výroby a 
umístit v oblasti bez fólie.

Elektrody a výstup kabelu

V závislosti na velikosti skleněné 
tabule lze obě elektrody umístit na 
kterékoli straně s vývodem kabelu ve 
středu boku elektrod.

Napájecí zdroj

PRIVA-LITE CLASSIC:
K dispozici jsou 4 typy napájecích zdrojů; 
jediný zdroj je schopen zajistit napájení 

2 až 20 m2 PRIVA-LITE.

Všechny jsou opatřeny osvědčením CE. 
Osvědčení UL na vyžádání.

PRO PRIVA-LITE XL:
K dispozici je 1 typ napájecího zdroje; 
jediný zdroj je schopen zajistit napájení 

2 PRIVA-LITE.

Osvědčení CE. Osvědčení UL na 
vyžádání.

Průhledné Průsvitné
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ON OFF ON OFF
Světelná propustnost* 77% 76% 77% 50%
Odraz světla* 19% 18% 19% 18%
Zakalení (stupeň rozostření)* 7.5 % 90% 7.5% 99%

Součinitel solárního tepelného 
zisku* 73% 71% 73% 53 %

Ug (W/m2K) 5.6 - 5.8 5.6 - 5.8 5.6 - 5.8 5.6 - 5.8
Rw (C; Ctr) 38 (-2;-3) dB 38 (-2;-3) dB 38 (-2;-3) dB 38 (-2;-3) dB

PRIVA-LITE

Jednoduché skleněné tabule PRIVA-LITE 55.4 (12 mm)

CHARAKTERISTIKY

Technické specifikace
Skleněné tabule s řízenou opalescencí lze zprůhlednit 
použitím proudu 100 V AC u PRIVALITE Classic a 65 V AC 
u PRIVA-LITE XL, přičemž oba typy vykazují úroveň 

zakalení 7,5 % v průhledném stavu a 90 % v průsvitném 
stavu.* Světelná propustnost je v průhledném i 
průsvitném stavu na optimální úrovni.

Provedení

Použití v interiéru i exteriéru: přepážky, dveře, okna, výlohy, bezpečnostní skla, skleněné podlahy, projekční plochy,…

SLOŽENÍ
Standardní vrstvené sklo 55.4 (tloušťka 12 mm). Lze 
použít temperované a barevné sklo, sklo se sítotiskem, 
ohýbané sklo atd. Lze rovněž použít jako vnitřní tabuli u 
zdvojeného zasklení u všech výrobků z nabídky skel od 
společnosti SAINT-GOBAIN (ULTRA N, COOL LITE, 
ANTELIO, STADIP PROTECT, STADIP SILENCE, 
CONTRAFLAM,…) a v kombinaci s panely z nabídky 
výrobků GLASSOLUTIONS

TVARY
Všechny standardní tvary kromě kruhových a tvarů s 
úhly menšími než 30°. Tabule mohou být vyklenuté, se 
sítotiskem nebo pískované.

POUŽITÍ

ÚPRAVA SKLENĚNÉ TABULE PODLE 
POŽADAVKŮ ZÁKAZNÍKA

(max 3000 x 1000 mm) > 30°

L: maximální délka/výška: 3 000 mm
O: maximální obvod: 1 000 mm
R: minimální poloměr: 2 000 mm

Závěsné otvory v 
neaktivní oblasti (bez 
LC fólie)
AKTIVNÍ OBLAST
(s LC fólií)

L O

R

PRIVA-LITE
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> 30° Společnost GLASSOLUTIONS 
poskytuje na fungování PRIVA-LITE 
5letou záruku. Tato záruka platí 
pouze v případě, že budou 
dodrženy pokyny v tomto návodu k 
instalaci a údržbě.

TYP RÁMU
→  Pevný, otevírací nebo posuvný rám.
→ Možnost zavěšení (zavěšovací otvory v zóně bez LC fólie).
→  Používejte pouze nosné bloky (distanční kusy) z 

neošetřeného tvrdého dřeva.
→  V kontaktu se skleněnými hranami by měl být pouze silikon 

Multisil (dodává GLASSOLUTIONS).
→  Společnost GLASSOLUTIONS musí zkontrolovat 

kompatibilitu u každého materiálu v kontaktu se 
skleněnými hranami.

→  Zamýšlené vystavení skleněných tabulí teplotám vyšším než 
+60°C nebo nižším než -20°C vyžaduje specifickou analýzu.

→  Zabraňte všem tlakům na povrch materiálu, přes lišty a 
kabely.

→  Napájecí zdroj lze umístit vzdáleně, ale musí zůstat přístupný 
(údržba).

→  Ovládání lze zajistit pomocí standardního vypínače nebo přes 
dálkový ovladač (230 V, 50 Hz).

→  Instalace musí vyhovovat platným elektrickým předpisům a 
musí ji provést elektrikář.

INSTALACE

→  Osvědčená spolehlivost. Více než 20 let zkušeností a nejlepší výsledky  
při zkoušce stárnutí.

→ Jedinečná úroveň průhlednosti.
→ Světelná propustnost je v průhledném a průsvitném stavu téměř stejná.
→ Evropská výroba + osvědčení CE.
→ Nízká spotřeba elektrické energie.
→ Okamžitá a tichá změna stavu pomocí jednoduchého ovládání.
→ Značení CE pro ochranu proti vloupání.
→ 5 letá záruka.

Aby se zaručila kvalita a trvanlivost instalace, důrazně doporučujeme, abyste provedení instalace svěřili školenému instalatérovi 
společnosti GLASSOLUTIONS.

TECHNICKÉ ÚDAJE

PRIVA-LITE Classic
Provozní napětí 100 volts (50 Hz) 65 VAC (50Hz~60Hz)
Příkon 7 W/m2 po zapnutí. 0 W/m2 po vypnutí
IP IP X7

Odolnost proti nárazu PVL 55.4 je ekvivalent vrstveného skla (EN 12600, třída 1B1)

Třída ochrany EN 356 PVL 55.4 je P5A – PVL 66.8 je P6B

Elektrická klasifikace třída I (třída II je k dispozici na vyžádání)

Standardy a certifikace certifikace CE; DoP a UL podle podmínek

ZÁRUKA
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Novotel Next rooms (worldwide) Clos du Léthé (France) 

→ Chanel Building-Ginza – architekt Peter Marino (Tokio, Japonsko)
→ Mamilla Hotel (Jeruzalém, Izrael)
→ Siem Reap Angkor International Airport – architekt Alain Dupuy (Kambodža)
→ Perret Tower – architekt Thierry Van De Wyngaert (Amiens, Francie)
→ Vysokorychlostní vlaky ICE & IC-T (Německo) a Velaro (Španělsko)
→ Ústředí IPIC (Abú Zabí, SAE)
→ Pokoje Accor Novotel Next (po celém světě)

VYBRANÉ REFERENCE
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SYSTEMS

PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE CE

RTIFIED
CERTIFIE

D PRIVA-LITE



PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE

Popis

PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE je ručně 
ovládaný systém posuvných dveří se 
sklem PRIVA-LITE, které se stiskem 
spínače mění z matného na průhledné. 

PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE se 
ideálně hodí do bytů a kanceláří a jsou 
určeny výlučně do vnitřních prostor. 
Jedná se o dekorační interiérový „high-
tech“ prvek, který posiluje celkové 
působení instalace.

Panely posuvných dveří jsou nahoře 
zavěšeny pomocí dvojice úchytů. Celý 
systém je schovaný pod krytem, který 
mu dodává atraktivnější vzhled.

Výhody

Sklo + profi ly na jednom přepravním 
stojanu

míru ve výrobním závode, dodané 
připevňovací svorky jsou už 
instalovány na skle

k připojení jsou předinstalovány v 
profi lu

s výrobkem a podpora společnosti 
Saint-Gobain

zavírání dochází k automatickému 
přibrzdění dveří, čímž je zajištěna 
zvýšená ochrana skla

PRIVA-LITE 
pro optimální odolnost a bezpečnost

exkluzivně pro instalace se sklem 
PRIVA-LITE

Pět let na sklo a dva roky na 
mechanické ústrojí



PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE

Aplikace

PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE jsou 
dveře vyráběné na míru a určené 
výhradně pro vnitřní aplikace.

Lze je použít v místech s omezeným 
prostorem, kde umožňují rozdělit 
jednotlivé místnosti a současně budí 
dojem prostornosti. 

Instalace

Řiďte se prosím návodem k instalaci 
PRIVA-LITE a návodem k instalaci 
posuvných dveří PRIVA-LITE.

Specifi kace a volitelné 
úpravy 

(volitelné) pro zakrytí neaktivní 
zóny skla PRIVA-LITE

vyžadována

PRIVA-LITE (Classic, XL, Color…)

systém se sklem PRIVA-LITE

1.000 mm1.000 mm

2.020 mm

H
 =

 2
.7

00
 m

m
 

H
 =

 2
.8

02
 m

m
 m

ax

40 mm

10 mm 10 mm110 mm

7 mm

Tloušťka 60 mm

Profilový nosník

Profilový kryt 

IGUS E CHAIN
PVC pilot
Elektrický kabel

PRIVA-LITE 



Vzhled a rozměry

Systém je dodáván s tvrzeným sklem 
PRIVA-LITE 55.4 (tloušťka 13 mm).

Možné šířky křídel: 
od 500 do 1000 mm.

Maximální délka skla: 2700 mm.

Standardní barvy profi lů: eloxovaná 
stříbrná nebo zlatá. 

Další odstíny RAL krycích profi lů k 
dispozici na vyžádání.

PRIVA-LITE POSUVNÉ DVEŘE

Levý systém A Pravý systém B

Levý systém C Pravý systém D
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Umění prezentovat
své kreaceGLASCOM VITRINE

VISION

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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použitím hliníkových modulárních 

Tvar a rozměry vitrín lze přizpůsobit 
podle projektů a požadavků 
zákazníka.

GMP OCHRANNÉ SYSTÉMY

Firma GLASCOM vyvinula speciální 

Pokud se vitríny vyrábí s vrstveným 
antirefl exním sklem CLEAR-LITE, pak 
vitrína usnadňuje ochranu objektů a 
chrání je proti napadení zvenčí.

GMP DEMONTOVATELNÉ 
SYSTÉMY

smontovat a demontovat.

Použití ultrakrátkých hliníkových 
rámů zaručuje 100% průhlednost. 
Systém může být také konstruován 
z antirefl exního skla SECURIT a 
vybaven osvětlením. 

GLASCOM VITRINE

Umění prezentovat své kreace
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GLASCOM VITRINE

GMP OCHRANNÉ SYSTÉMY

Speciálně konstruované vitríny pro 

Sklo odolné proti vloupání splňuje 
normy a požadavky pojišťoven. 

GMP SPECIÁLNÍ SYSTÉMY – 
SKLO VITRÍN – DOTYKOVÉ
OBRAZOVKY

Interaktivní tabule skla se 
zabudovanou LED dotykovou 
obrazovkou.

U těchto vitrín lze interaktivně 
sledovat informace o uložených 
sbírkách na displeji. Umělecká díla 
nikdy nebyla tak blízko, i když se jich 
ve skutečnosti nemůžete dotknout.
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GLASCOM PREZENTACE V MUZEÍCH

GLASCOM VITRINE

GMP SYSTÉMY PRO 
STANDARDNÍ ŘEŠENÍ
Skleněné zvony, sklo na vitríny 
a police, stoly, kryty obrazů.

GMP MODULÁRNÍ SYSTÉMY 
Personalizované modulární 
vitrínové sklo na míru. 

GMP DEMONTOVATELNÉ 
SYSTÉMY
Zcela demontovatelné vitríny 
na míru.

GMP OCHRANNÉ SYSTÉMY 
Bezpečnostní vitríny na šperky 
pro muzea.

GMP SYSTÉMY S ŘÍZENÝM 
PROSTŘEDÍM
Klimatizované vitríny.

GMP SPECIÁLNÍ SYSTÉMY
LED osvětlení, vitríny s 
interaktivní dotykovou 
obrazovkou, prezentační 
příčky a stěny.

25
20
15
10
5

N2

Distributor

B
y 

M
uc

hi
m

uc
hi

 -
 S

ai
nt

-G
ob

ai
n 

G
la

ss
 S

ol
ut

io
ns

 F
ra

nc
e 

– 
R

CS
 N

an
te

rr
e 

44
77

68
16

9 
- 

 O
ct

 2
01

3 
– 

 M
ůž

e 
bý

t p
ře

dm
ět

em
 z

m
ěn

y

Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.

212

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



CLIP-IN SILENCE
Systém 

demontovatelných 
zvukově izolačních 

SYSTEMS

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis    

Systém příček CLIP-IN SILENCE v 
sobě kombinuje průhlednost skla, 
zvukovou izolaci a fl exibilitu.

Pro zajištění optimální izolace 
používá tento systém vrstvené 
akustické sklo STADIP SILENCE, ve 
kterém je vložena zvukově izolační 
fólie. Toto vrstvené sklo zajišťuje 
ochranu proti zranění a pádu. 

Testy prokázaly, že tyto příčky 
umožňují útlum hluku až o 48 dB.  

Montáž    

K montáži systému příček CLIP-IN 
SILENCE se používají profi ly 
CLICK25. Tyto profi ly jsou používány 
k připevnění horních, spodních a 
bočních částí příček ke stavební 
konstrukci. Jsou dodávány s 
povrchem z eloxovaného hliníku 
(EV1), povrchem připomínajícím 
nerezovou ocel nebo ve všech 
existujících odstínech RAL. 

Skleněné příčky jsou montovány 
pomocí „spojovacích“ profi lů, které 
se dodávají ve 3 typech: 
-  CLIP-IN X pro rovné napojení;
-  CLIP-IN T pro úhlové spojení 

3 panelů; 
- CLIP-IN H pro spoje v úhlu 90 °.
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Známky použité v této brožurce jsou buď ochranné známky, nebo registrované známky společnosti Saint-Gobain.

CLIP-IN SILENCE

Hodnoty

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1132 Rw = 32 db Peutz report 2283-5-RA 1,500 x 2,600

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1136 Rw = 36 db TNO report : MON-RPT-2008-01826 1,500 x 2,800

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1138 Rw= 38 dB TNO report : MON-RPT-2008-01824 1,500 x 2,800

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338 Rw= 38 dB TNO report : MON-RPT-2008-01824 1,500 x 3,000

CLIP-IN SILENCE 1739 Rw= 39 dB TNO report : MON-RPT-2008-01823 1,500 x 3,500

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/42 Rw= 42 dB Peutz report 2283-13-RA 1,200 x 3,200

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6500/45 Rw= 45 dB Peutz report A 2283-2-RA 1,200 x 3,200

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 6600/48 Rw= 48 dB Peutz report 2283-14-RA 1,200 x 3,200

Detailní pohled na profil 
CLICK25 pro napojení 
příčka/zeď a montáž ke 
stavební konstrukci

Łącznik do szkła 
Spojovací profil 
CLIP-IN T

Spojovací profil 
CLIP-IN X

Spojovací profil 
CLIP-IN H

Spojovací profil CLIP-IN H 
pro dvojité prosklení

Detailní pohled na profil 
CLICK25 pro příčky s 
dvojitým prosklením

Spojovací profil CLIP-IN X 
pro dvojité prosklení

Spojovací profil CLIP-IN T 
pro dvojité prosklení
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SYSTEMS

ze skleněných tabulí 
skládaných vedle sebe

CLIP-IN LIGHT CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis

CLIP-IN LIGHT je systém pevných 
příček ze skleněných tabulí skládaných 
vedle sebe a připevněných pomocí 
oboustranné lepicí pásky tesa® 
ACXplus7058, která je vysoce účinná a 
zcela neviditelná mezi stěnami.
Tento systém spojuje funkčnost, 
estetičnost a otevřený prostor.
Umožňuje šíření přirozeného světla 
a zajišťuje dokonalou akustiku.
Hluk a zápach jsou maximálně 
redukovány, díky čemuž je systém 
příček ideální do kanceláří.

Použití

Systém CLIP-IN LIGHT se používá 
v interiéru u příček tvořených tabulemi 
skládanými vedle sebe. Používá se v 
suchém i vlhkém prostředí:
- příčky; 
- vitríny.

Výhody

díky systému neviditelného upevnění 
sklo optimalizuje šíření přirozeného 
světla. Snižuje potřebu umělého 
osvětlení v sekundárních oblastech, 
odkud proudí denní světlo, a 
umožňuje tak snížit spotřebu energie. 

umístění lepicí 
pásky je velmi rychlé, jednoduché, 
čisté a přesné, není třeba čekat na 
zaschnutí. 

tloušťka spojení tabulí 
je stejná ze shora dolů a zajišťuje 
dokonalé přilnutí ke sklu. 

 

lepicí páska tesa® 
ACXplus 7058 je zcela odolná vůči 
UV záření, vlhkosti, teplotě a 
chemikáliím. Postupem času 
nežloutne a je odolná vůči nárazům 
díky viskoelastickým vlastnostem 
lepidla. 

CLIP-IN LIGHT splňuje bezpečnostní 
požadavky uvedené v ETAG 003 
kategorie 5 – řídicích pokynech 
pro evropské technické schválení v 
oblasti nenosných příček. Zkušební 
protokoly jsou k dispozici na 
vyžádání.

podle 
normy EN ISO 140, CLIP-IN LIGHT 
poskytuje dobrou zvukovou izolaci. 
Zkušební protokoly jsou k dispozici 
na vyžádání.

 lepidlo je odolné vůči 
vlhkosti a CLIP-IN LIGHT lze použít 
ve vlhkých prostorách. 

CLIP-IN LIGHT přináší 
skutečné estetické řešení, které lze 
snadno použít při zachování kvality 
ovzduší (bez uvolňování těkavých 
organických látek). 

  

CLIP-IN LIGHT

Typ skla
CLIP IN LIGHT
Vrstvené sklo
 STADIP 66.1

CLIP IN LIGHT
Tvrzené sklo

12 mm

CLIP IN LIGHT
Tvrzené sklo

10 mm

CLIP IN LIGHT
Dvojvrstvé

STADIP 66.1
STADIP 55.1

CLIP IN LIGHT  
Dvojvrstvé

10 mm tvrzené / 
STADIP SILENCE 

55.2

CLIP IN LIGHT
Dvojvrstvé

STADIP 
SILENCE 66.1

STADIP 
SILENCE 55.2

CLIP IN LIGHT
Vrstvené sklo

 STADIP 
SILENCE 66.1

Rw (C ; Ctr) 34 (-2 ; -3) 
dB

33 (-2 ; -4) 
dB

32 (-3 ; -3) 
dB

41 (-1 ; -4) 
dB

37 (-1; -5) 
dB

43 (-1 ; -5) 
dB

37 (0 ; -3) 
dB

RA 32 dB 31 dB 29 dB 40 dB 36 dB 42 dB 37 dB

RA, tr 31 dB 29 dB 29 dB 37 dB 32 dB 38 dB 34 dB
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CLIP-IN LIGHT

Realizace

Naneste lepidlo na jeden konec skla, poté 
po celé výšce pomocí aplikátoru tesa® Edge 
Applicator.

Přisuňte další skleněnou desku 
a zcela odstraňte ochrannou 
fólii.

Odstraňte všechny vzduchové bubliny tak, 
aby byla zajištěna dobrá přilnavost lepidla, 
poté použijte váleček.

Tento systém může být použit 
při lepení desek vedle sebe, v 
úhlu nebo do T.

Dobře očistěte hranu skleněné 
tabule, kde dojde ke slepení.

Odstraňte ochrannou fólii 5 cm 
od okraje v horní a spodní části 
skleněné desky.

4. 6. 7. 8.

2. 3.

217



CLIP-IN LIGHT

Sortiment

V rámci systému CLIP-IN LIGHT lze 
použít tvrzené sklo, vrstvené sklo PVB 
nebo Evasafe. CLIP-IN LIGHT lze 
kombinovat se systémy posuvných 
příček CLIP-IN SILENCE.
 

Doporučuje se používat 
společně se systémem 
dveří PC 1032 a 
profilem CLICK25. 

Povrchová úprava s nerezovým 
vzhledem profi lu CLICK25 je  k dispozici 
z eloxovaného hliníku  a ve všech 
požadovaných odstínech RAL.

CLIP-IN LIGHT je také 
k dostání v provedení 
s dvojitou izolací se 
systémy přepážek 
CLIPPER, Gamme-i.

Gamme-i je dostupný ve třech 
standardních barvách (bílá 910 - šedá 
906 - grafi tová) a všechny RAL odstíny.

Rozměry

2 500 mm x 4 000 mm. 

požádání. 
Postupujte podle národních předpisů.

Distributor

B
y 

M
uc

hi
m

uc
hi

 -
 S

ai
nt

-G
ob

ai
n 

G
la

ss
 S

ol
ut

io
ns

 F
ra

nc
e 

– 
R

CS
 N

an
te

rr
e 

44
77

68
16

9 
- 

12
/1

4 
– 

M
ůž

e 
bý

t p
ře

dm
ět

em
 z

m
ěn

y

Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.

218

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle jednotlivých 
zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



SYSTEMS

CLIP-IN SILENCE DOORS
Systém akustických 

a odnímatelných CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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CLIP-IN SILENCE DOORS

Rw* TNO report Dimensions

SILENCE DOOR PC1032 Rw=32 dB TNO report: MON RPT-2010-01980 950 x 2 600

SILENCE DOOR PC1135 Rw=35 dB TNO report: MON RPT-2010-01981 950 x 2 600

SILENCE DOOR PC1337 Rw=37 dB TNO report: MON RPT-2010-01982 950 x 2 800

SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 
DOOR 1337-1 Rw=37 dB TNO report: MON-RPT-2008-01823 1 000 x 2 600

Popis

CLIP-IN SILENCE DOORS, systém 
dveří na závěsech a otočných čepech, 
zaručuje optimální akustické výkony 
a potvrzuje zkušenost s CLIP-IN 
SILENCE.  

Použití  

CLIP-IN SILENCE DOORS je určen 
pro použití v interiéru se systémem 
odnímatelných přepážek CLIP-IN 
SILENCE. 

Pro lepší akustické výkony se 
systémy CLIP-IN SILENCE DOORS 
a CLIP-IN SILENCE používají s 
akustickou vrstvenou vitráží STADIP 
SILENCE. 
  
 
Gama  

Zárubně dveří stejně jako držadla jsou 
dostupné v anodizovaném hliníku, v 
inox-look a ve všech barvách RAL.

Pro zajištění dokonalé izolace je ve 
spodní části dveří instalován tlumič.
 

 

Dveře typu PC nepotřebují ani sekat, 
ani navrtávat podlahu. Jsou dostupné s 
následujícími skly:
-  tvrzené sklo 10 mm s leštěnými 

hranami (PC1032); 
-  akustické vrstvené sklo STADIP 

SILENCE 55.2 tloušťka 11 mm PVB 
(A) s leštěnými hranami (PC1135); 

-  akustické vrstvené sklo STADIP 
SILENCE 66.2 tloušťka 13 mm PVB 
(A) s leštěnými hranami (PC1337). 

910 x 2 547 mm 

 180° 

 71,4 mm 

Značení CE k dispozici
 

Dveře typu PC1337-1 jsou dostupné s 
akustickým vrstveným sklem STADIP 
SILENCE 66.2 tloušťka 13 mm PVB (A) 
s leštěnými hranami. 

Hliníkový profi l PC25 umožňuje 
blokovat každé nevhodné otevření 
dveří.

 910 x 2 547 mm 

 90° 

Značení CE k dispozici

 

Rw: Weighted Sound Reduction Index
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CLIP-IN SILENCE DOORS

Projekt: Rabobank Breda; Architekt: De Bont CS; Architekt interiérů: Illse Withagen Interieurarchitectuur; Fotografi e : Fred Sonnega 
Produkty: Cloison-SYSTEMS CLIP-IN SILENCE 1338, Porte-CLIP-IN SILENCE DOOR PC1337 

Projekt: Singelveste-Breda; Architekt: Op ten Noort Blijdestein Architecten en Adviseurs-Utrecht 
Produkty: Cloison-CLIP-IN SILENCE 1136, Porte- CLIP-IN SILENCE DOOR PC1135 
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CLIP-IN SILENCE DOORS

Rám se závěsy Rám s horním upevněním

Zvukotěsná lišta pro dveře SECURITVčetně kliky, zámku v rámu a těsnění

CLIP-IN SILENCE DOORS 
 

CLIP-IN SILENCE DOORS PC1032, PC1135 a PC1337 umožňují otevření dveří o 180°. 

Díky tomuto systému není třeba předpokládat žádné sekání v podlaze. To z něj činí ideální dveře v oblasti zvukové 
izolace a snadné instalace.
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CLIP-IN SILENCE DOORS

Horní čep Doraz zabraňuje nechtěnému 
otevření dveří

Připevnění v podlaze 
pro odlehčení konstrukce

Spodní čep

CLIP-IN SILENCE DOORS PC1337-1 umožňuje otevření dveří o 90°. 

Díky systému podlahového dveřního zavírače tyto dveře spojují design, transparentnost a akustickou izolaci.

Skleněné hrany jsou opatřeny nahoře a dole drážkou CLIP-IN se specifi ckým profi lem, který zamezuje otevírání.
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CLIP-IN SILENCE DOORS

Projekt: Singelveste-Breda; Architekt: Op ten Noort Blijdestein Architecten en Adviseurs-Utrecht
Výrobky: Cloison-CLIP-IN SILENCE 1136, Porte- CLIP-IN SILENCE DOOR PC1135  
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Známky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné, nebo zapsané společností Saint-Gobain. 
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SYSTEMS

Inovace a elegance pro CLIP-IN DOOR CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis

neviditelný. Do skla není nutné vrtat 

sklo a závěs.

CLIP-IN DOOR se skládají ze 
dvou profi lů, vyrobených precisní 
extruzí hliníku. Spojení se provádí 
nerezovými šrouby a nerezavějícími 
podložkami, které slouží jako rezerva 
pro pružnost.

Tento produkt je 100% kov. Povrchová 
úprava může být buď přirozeně 
eloxovaná, nebo z leštěné nerezové 
oceli. Rozměry závěsů: tloušťka 
10 mm, šířka 16 mm. 

CLIP-IN DOOR

Aplikace

- Dveře dělicích stěn;
- dveře sprchových koutů;
- sprchové zástěny;
- stěny sprchových koutů;
- a již brzy: posuvné a skládací dveře.

Výhody

-  Miniaturizace závěsů vestavěných 
do skla;

- zcela mechanické;
- řemeslné zpracování skla;
-  optimalizovaný a patentovaný 

design;

- standardizované komponenty;
- snadná montáž;
- dveře se otevírají do 180°.

Téměř dokonalé spojení mezi dveřmi 
a upevněním umožňuje:
-  výrazně lepší zvukovou izolaci ve 

srovnání s tradičními konstrukcemi 
z tvrzeného skla. Upevnění mezi 
závěsem a sklem je velmi těsné.

Bezpečnost: testována CSTC vůči 
normám EN 947 a EN 948 (odolnost 
vůči vertikálnímu zatížení a statické 
torzi). 

CLIP-IN DOOR
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Certifi káty jsou k dispozici na 
vyžádání:
- design;
- jemná řemeslná práce;
- ergonomie;
- transparentní konstrukce;
- digitální tisk na sklo;
- pískování.

charakteristiky
Díky svému geometrickému tvaru 
vylučují dlouhé závěsy a vysazovací 
závěsy CLIP-IN DOOR jakoukoliv 
možnost zachycení prstů. Vyrobeno 
pouze z hliníku a oceli, produkt je 
proto plně recyklovatelný. 

Produkt je extrémně lehký, vyrobený 
ve Francii podle nejvyšších možných 
standardů, proto je jeho dopad na 
životní prostředí a dopravu výrazně 
snížen.

Rozměry

Pro CLIP-IN DOOR je vhodné sklo 
tloušťky 10 nebo 12 mm: -  tvrzené.

Široká škála možných dekorů 
- zrcadlo, barva, tisk, atd.

Instalace

Mechanické upevnění dlouhého 
závěsu nebo vysazovacího závěsu 
CLIP-IN DOOR do hrany zajišťuje 
bezpečnost, výrobní kvalitu a 
spolehlivost dveřní sestavy. Díky 
modernímu konstrukčnímu 
provedení této sestavy je výrobek 
klasifi kován jako odolný ve všech 
testech dlouhodobé životnosti a 
statické pevnosti (což je např. vysoko 
nad přetížením, uvedeným ve třídě 4 
v normě NF EN 1192). Úroveň inovací 
výrobku na trhu vedla k tomu, že 
výrobek získal společný patent obou 
fi rem, GLASSOLUTIONS a Adler SA. 

Inovační povaha produktu je dvojí:
- výrobek je sám o sobě novinka;
-  dřívější opracování skla, 

které je patentováno fi rmou 
GLASSOLUTIONS.

CLIP-IN DOOR

Tested CSTC according to 
EN 947 & EN 948
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CLIP-IN DOOR

Úrovně charakteristik

produkty fi rem GLASSOLUTIONS a 

Upevnění a závěsy dveří nejsou téměř 
viditelné, ani v tloušťce dveří, ani v 
přepážce. Na trhu nejsou žádné jiné 
produkty, s kterými by bylo možné 
tyto výrobky porovnat. Pro kompletní 
udržitelnost může být výrobek začleněn 
do již osvědčených řešení
bez tření, bez opotřebení otočného 
čepu (viz řada Adler SA).

Týmy fi rem Adler a GLASSOLUTIONS 
jsou Vám k dispozici a s radostí vám 
pomohou s realizací všech vašich 
projektů.
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain.
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NAVILIGHT
Systém posuvných 

pohonem

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis 

NAVILIGHT je systém dveří s 
motorovým pohonem s ovládáním 
pomocí tlačítka, dálkového ovládání 
nebo pohybového detektoru.

Výhody

Dveře NAVILIGHT jsou ideální pro osoby 
se sníženou pohyblivostí. Jsou velmi 
tiché, jejich pohon je skrytý a jejich 
ovládání je velmi jednoduché.

Integrovaný systém zabezpečení:
-  detekce překážky a návrat o 30 cm 

zpět;
- maximální rychlost 0,3 m/s;
- možnost manuálního posunu;
-  vhodné pro použití ve vlhkých 

prostorech (koupelna).

Aplikace 

Tyto posuvné jednokřídlové dveře jsou 
určeny pro použití v interiérech 
obytných prostorů.

Charakteristiky

Křídlo z tvrzeného skla připevněného 
svorkami. Kolejnička a lišta z 
eloxovaného hliníku.

Motor:
-  napájení 24 V z dodaného 

transformátoru, který se připojuje do 
standardní zásuvky 220 V / 50 Hz (50 V);

-  programování na třítlačítkové 
klávesnici s displejem;

-  integrovaný přijímač pro dálkové 
ovládání;

- blok motoru s krytím IP55.

Rozměry

80 kg

 
2,400 mm (h) x 1,100 mm (l)

U šířek menších než 1,100 mm mohou 
být kolejnice zkráceny pilou na hliník.

8 nebo 10 mm

48 (l) x 60 (h) x 200 (L) mm w, dodáván 
se 2 m kabelu

60 mm (l) x 103 mm (L)

Hlavní funkce 

-  Automatické spuštění a detekce délky 
dráhy;

- směr otevírání/zavírání;
- nastavení dorazů;
- nastavení citlivosti detekce překážek;
- nastavení rychlosti otevírání;
-  aktivace a nastavení prodlevy 

automatického zavírání;
- aktivace akustického signálu;
- aktivace dveří jejich posunutím.
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Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky registrované společností Saint-Gobain.

NAVILIGHT

Délka profi lu Délka profi lu 

800 1,400 1,620

850 1,500 1,720

860 1,520 1,740

900 1,600 1,820

950 1,700 1,920

985 1,770 1,990

1,000 1,800 2,020

1,050 1,900 2,120

1,100 2,000 2,220

900 mm

175 mm

1 100 mm

1,100 mm

2,000 mm

200 mm

2,220 mm

38 mm

60 mm

48 mm
Motor

10 mm 10 mm105 mm

10 mm

Profil A

Profil B

Kontaktní údaje fi rmy GLASSOLUTIONS podle 
jednotlivých zemí naleznete na poslední straně.

www.glassolutions.cz



EVERCLEAR mrazicích boxů s ochranou 
proti zamlžování a proti 

tvorbě námrazy

SYSTEMS



Popis 

EVERCLEAR představuje „energy-free“ 
řešení trojitého zasklení bez topných 
prvků a s ochranou proti zamlžování a 
proti tvorbě námrazy, které nabízí 
jedinečnou úroveň tepelné izolace 
(až 0.6 W/m².K). 

1.   2 nízkoemisivními skly řady 
PLANITHERM vytvářejícími hlavní 
tepelné bariéry;

2.    2 distančními profi ly SWISSPACER 
minimalizujícími tepelné mosty na 
okrajích zasklení;

3.   izolační plyn (argon nebo krypton) 
pro maximalizaci tepelné izolace 
EVERCLEAR;

4.   ochrannou vrstvou proti námraze 
kontrolující kondenzaci na bočním 
zasklení mrazáku a zajišťující její 
neviditelnost. 

Sortiment

Výhody

-  Roční úspora energie až 2 000 kWh/m² 
v porovnání s vyhřívanými skly;

-  23 měsíců (průměr) je odhadovaná 
návratnost dveří vybavených sklem 
EVERCLEAR;

-  0,9 tuny CO2/rok/m² (průměr) se 
ušetří, protože menší spotřeba 
elektřiny vede k nižším emisím CO2;

-  Nárůst spontánních nákupů díky 
dokonalé průhlednosti skla;

-  Je třeba nulová údržba.

Použití 
EVERCLEAR je výhradně navržen pro 
dveře svislých a kombinovaných 
mrazicích skříní.

Hlavními uživateli těchto chladicích 
boxů jsou velké obchody s potravinami 
(hypermarkety, supermarkety, 
samoobsluhy, velkoobchodníci).

EVERCLEAR

Ug Složení

Extra < 0.6 W/m². K

PLANITHERM 4 mm

31 mm 0 - 1 - 2 - 3* - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
Krypton 10 mm

PLANITHERM 4 mm

Krypton 10 mm

PLANILUX 3 mm

Standard < 0.9 W/m². K

PLANITHERM 4 mm

31 mm 0 - 2 - 3* - 4 - 5 - 8
Argon 10 mm

PLANITHERM 4 mm

Argon 10 mm

PLANILUX 3 mm
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Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky registrované společností Saint-Gobain.
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pro lepení skelPLANI-FIX

DESIGN

CE

RTIFIED
CERTIFIE

D
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Popis
PLANI-FIX to jsou řešení pro lepení, 
ověřená koncernem Saint-Gobain
pro použití při instalaci skla v 
interiérových aplikacích.

 obsahuje tři 
jedinečná řešení lepených spojů:

rychle vyzrávající 
syntetické elastomerové lepidlo;

-  NORBONDTM  silně přilnavá 
a velmi pevná polyetylénová 
pěnová samolepicí páska. Zvlášť 
vhodná pro silně zatěžované spoje. 
Odpovídá britské normě BS7449;

oboustranná 
průhledná páska interiérové 
příčky („sklo na sklo“).

Použití
PLANI-FIX se používá pro lepení 
skla v následujících aplikacích:

Kuchyně:
- zadní stěny u kuchyňských linek;
- obklady zdí;
- dřezy;
- interiérové příčky („sklo na sklo“);
- vrstvené sklo.

- MIRALITE SAFE;
- DECOLAQUE a PLANILAQUE;
- MY DECOLAQUE, VITRIO, DECOLIT;
- MY DECOPRINT;
- PICTUREit;
- SERALIT, EMALIT a OPALIT;
- SECURIT a STADIP.

Skla s metalickým lakem nelze 
instalovat ve vlhkém prostředí.

Výhody
-  Vysoká přilnavost ihned 

po přiložení ke sklu; 
- estetický vzhed;
- nestárne (UV);
- jednoduchá montáž;
- páska ACX plus 7058 obsahuje PVB;
- neztrácí barvu;
- trvanlivost;
- bezpečnost;

-  neobsahuje prchavé 
organické sloučeniny;

- tvoří neviditelný lepený spoj;
-  nevyžaduje dočasné 

mechanické fi xování.

Skladování 

Výrobky se skladují na suchém, 
čistém a bezprašném místě při 
teplotách od 15 do max. 30°C po 
dobu do 24 měsíců. Videa s ukázkami 
montáže a technické listy výrobků 
řady PLANI-FIX najdete na našich 
stránkách 

PLANI-FIX

Název Použití
Statická 

pevnost ve 
Dlouhodobá 

teplotní 
odolnost

Balení

SBR Bond
Obklady stěn 
a laminace

- 0,12 MPa 50°C 310 ml kartuše

NORBONDTM

V1500 oboustranná 3 mm 0,12 MPa 50°C 33 m role
šířka 25 mm

ACX plus 7058
Interiérové 

příčky („sklo 
na sklo“)

2 mm 0,12 MPa 50°C 18 m role
šířka 6 a 9 mm

*Měřeno po testu stárnutí při vysoké vlhkosti (21 dní při 50°C a 95% relativní vlhkosti)

4 mm 6 mm Použití

Potřebné 
množství 

SBR BOND

3 svislé pásy 
lepidla

10 mm/m²
+ 3 svislé 

samolepicí 
pásky

25 mm/m²

4 svislé pásy 
lepidla

10 mm/m²
+ 4 svislé 

samolepicí 
pásky

25 mm/m²

Před aplikací lepidla/pásky musí být sklo očistěné izopropanolem. 
K nanášení není nutné použití špachtle nebo jiného nářadí, nehrozí 
tedy poškrábání barvy nebo laku. Lepicí pásky a pruhy lepidla se 
nanášejí svisle, ve vlhkém prostředí se voda snadno odpařuje a 
podkladová stěna odvětrává. Vhodné podkladové materiály pro 

 sklo, ocel, hliník, MDF, CTBX, 
CTBH, OSB3, Placoplatre, hladká cementová stěna.

Potřebné 
množství 

NORBONDTM 
V1500

Aplikace

ACX plus 7058 Šířka 6 mm Šířka 9 mm Před aplikací lepidla/pásky musí být sklo čisté.

 lepení a obklady zdí
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Všechny značky uvedené v této brožuře jsou buď registrovanými nebo ochrannými známkami fi rmy Saint-Gobain. NORBONDTM je obchodní značkou společnosti Saint-Gobain Performance Plastics.
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GLASSOLUTIONS EUROPE
Les Miroirs - 18, avenue d’Alsace
92096 La Défence Cedex
Tel : + 33 1 47 62 35 60
Fax : + 33 1 47 62 34 62
Jean-Francois.Outin@saint-gobain.com

Export/ostatní země

Les Miroirs - 18 Avenue d’Alsace
92096 - La Défense Cedex
Tel :  + 33 1 47 62 55 62
Fax : + 33 1 47 62 35 38
Info@exprover.com

Francie
GLASSOLUTIONS FRANCE
Les Miroirs - 18 avenue d’Alsace
92096 - La Défense Cedex
Tel :  + 33 1 47 62 35 31
Fax :  + 33 1 47 62 35 51
Bertrand.Guillouet@saint-gobain.com

Německo
GLASSOLUTIONS POTSDAM 
Fritz-Zubeil-Straße 36 
D-14482 - Potsdam
Tel :  + 49 2203 9530 0
Fax : + 49 2203 9530 104
Oliver.Ott@saint-gobain.com

Belgie
SGGS BELGIUM
Boulevard Industriel 129
1070 - Anderlecht
Tel :  + 32 2 556 37 32
Fax : + 32 2 556 37 29
Ivo.Smets@saint-gobain.com

Švýcarsko
GLASSOLUTIONS VETROTECH
Sonnenwiesenstrasse 15
8280 - Kreuzlingen
Mob : + 41 79 772 03 84 
Tel :  + 41 71 686 92 67
Achim.Baum@saint-gobain.com

Nizozemsko
SGGS NEDERLAND
Lindeboomseweg 51-53
3825 - AL Amersfoort
Tel :  + 31 318 531 380
Fax : + 31 318 531 305
Geurt.Roelofsen@saint-gobain.com

Anglie 
GLASSOLUTIONS SOLAGLAS
Horton Road - West Drayton
Middlesex - UB7 8EQ
Tel :  + 44 1895 424 900
Fax : + 44 1895 420 787
Adam.Shaylor@saint-gobain.com

Polsko
GLASSOLUTIONS POLSKA
Ul. Kolejowa 1
32-312 - Jaroszowiec
Tel :  + 48 32 649 96 71
Fax : + 48 32 649 96 09
Grzegorz.Ogierman@saint-gobain.com

Španělsko/Portugalsko
GLASSOLUTIONS LA VENECIANA
C/ Principe de Vergara 132
28002 Madrid
Tel : +34 913 97 22 69
Isabel.Scamacho@saint-gobain.com

Norsko
SAINT-GOBAIN BØCKMANN
Habornveien 50 - Postboks 1435
1602 - Fredrikstad
Tel :  + 47 48 08 19 65
Fax : + 47 69 32 20 75
Svein.Liebig-Larsen@saint-gobain.com

Švédsko
SAINT-GOBAIN EMMABODA GLAS
Box 153
361 22 - Emmaboda
Tel :  + 46 471 188 00 
Fax : + 46 471 153 26
Thomas.Barnell@saint-gobain.com

Itálie
GLASSOLUTIONS AURYS
ZI de Pommenauque
50500 - Carentan
Tel :  + 39 34 55 33 43 35
Fax : + 33 2 33 71 65 00
Mauro.Doniselli@saint-gobain.com

Rakousko
ECKELT GLAS
Resthofstraße 18
4400 - Steyr
Tel :  + 43 7252 894 1101
Fax : + 43 7252 894 31101
Birgit.Aspalter@saint-gobain.com

Slovensko
GLASSOLUTIONS
Levická 3
949 01 - Nitra
Tel :  + 42 1 37 655 66 89
Fax : + 42 1 37 655 66 89
Richard.Molnar@saint-gobain.com 

Česká republika
GLASSOLUTIONS CZ
Sklenářská 7 
619 00 Brno
Tel :  + 420 543 426 111
Fax : + 420 543 426 110
Radomil.Vales@saint-gobain.com

Dánsko
GLASSOLTUTIONS SCANGLAS
Robert Jacobsens Vej 62A
2300 - København S
Tel :  + 45 7033 2700
Fax : + 45 5837 2763
Brigitte.Rom@saint-gobain.com

Estonsko
SAINT-GOBAIN BALTIKLAAS
Ringtee 58B
51014 - Tartu
Tel :  + 372 7 300 223
Fax : + 372 2 300 221
Kristel.Jogi@saint-gobain.com

Finsko
OY/FINNGLASS
Asematie 46 
63400 - Alavus
Domicile Pyhäranta
Tel : + 358 40 756 3251
Ari.Uusikartano@saint-gobain.com

Export/ostatní země

Les Miroirs - 18 Avenue d’Alsace
92096 - La Défense Cedex
Tel :  + 33 1 47 62 55 62
Fax : + 33 1 47 62 35 38
Info@exprover.com

KONTAKTY


