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PRIVA-LITE
jest szkłem, które
eliminuje potrzebę
stosowania tradycyjnych
rolet, czy żaluzji, które
są trudne do czyszczenia
oraz mogą zatrzymywać
mnóstwo kurzu, brudu
i bakterii.

PRIVA-LITE®

PRIVA-LITE
PRIVA-LITE
błyskawicznie
is recommended
dokonuje
to separate
podziału
treatment
przestrzeni
rooms instantly
dostarczając
at the flick of
prywatność na
a switch
żądanie za
delivering privacy
pomocą jednej
on demand with
prostej komendy. no use of curtains
or blinds.

Grupa SAINT-GOBAIN to największy w Europie przetwórca,
dystrybutor i instalator szkła oraz systemów szklanych.
Bazując na swoim doświadczeniu i potencjale innowacyjnym, Saint-Gobain - światowy lider na rynkach związanych z budownictwem, tworzy, produkuje i dystrybuuje materiały budowlane, proponując innowacyjne rozwiązania będące odpowiedzią na kluczowe wyzwania naszych czasów. Stale pracujemy nad doskonaleniem naszych produktów i rozwiązań, jednocześnie dostarczając oryginalne
innowacje, które zachęcają architektów i projektantów do przemyśleń, jak i gdzie
zastosować szkło.

PRIVA-LITE
is an ideal surface
that can eliminate the
need for traditional
blind system which is
difficult to clean and
high risk in terms of
harboring dirt and
bugs.

SAINT-GOBAIN Group is the largest processor, distributor
and installer of glass and glazing systems in Europe.

KONTAKT/CONTACT:
pl.glassolutions@saint-gobain.com
www.privalite.com

DOSKONAŁE
ROZWIĄZANIA
DLA ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ

Based on its experience and potential for innovations, Saint-Gobain - the world
leader on the construction-related markets - creates, produces and distributes
construction materials, offering innovative solutions meeting the key challenges
of our times. We are constantly working to improve established glass and glazing
products while at the same time delivering genuine innovations that enable
architects and designers to rethink how they use glass.

A PERFECT SOLUTION
FOR HEALTH CARE
APPLICATIONS

Udowodniono,
że gładkie, łatwo
czyszczące się
powierzchnie są
niezbędne
w zakładach
opieki zdrowotnej
w celu zmniejszenia
ryzyka związanego
z rozprzestrzenianiem się
zarazków.

It has been
proved that easily
cleaned surfaces
are essential in
health care
centers in order
to reduce the
risks associated
with the spread of
super bugs.

SAINT-GOBAIN DESIGN
Z myślą o środowisku. Od 1855.
The future of habitat. Since 1665.
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DOSKONAŁE ROZWIĄZANIA
DLA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

A PERFECT SOLUTION
FOR HEALTH CARE APPLICATIONS

KOMFORT i ESTETYKA

COMFORT & ESTHETIC

HIGIENA i OCHRONA

HYGIENE & PROTECTION

EXTRA KORZYŚCI

EXTRA BENEFITS

PACJENCI

PATIENTS

Szybszy powrót do zdrowia pacjenta:

Faster patient recovery:
Neutral colours – impact on patient well-being.

Hygienic safety – improved infection control, blinds and
curtains attracts dust and bacteria.

Unikalna technologia, najwyższa klasa i doskonała
jakość.

Unique technology, highest class and excellent quality.

Czują się komfortowo i przyjemnie, szklane ściany działowe o zmiennej przezierności zapewniają
dodatkową przestrzeń i więcej światła dziennego. Więcej światła dziennego natomiast oddziałuje na dobre samopoczucie pacjentów oraz
ich szybki powrót do zdrowia.

Feel comfortable and pleasant, switchable glass
partitions provide them with extra space and
more day light. More day light does impact
patients well-being and fast recovery.

Neutralne kolory - wpływ na dobre samopoczucie
pacjenta.

Bezpieczeństwo i higiena – kontrola rozpowszechniania się zarazków typowych dla zasłon czy żaluzji.
Idealne rozwiązanie jako zabezpieczenie przed promieniami Rentgena: w połączeniu ze specjalistycznym
szkłem SUPERCONTRYX.

Safety against X-ray: with SUPERCONTRYX glass
double glazing – a perfect solution for X-ray
protection.

PRIVA-LITE
światła.

W szybach zespolonych z CONTRAFLAM dla ochrony
przeciwpożarowej.

As double glazing
protection.

Wersja bezpieczna – szkło laminowane, które chroni
przed skaleczeniem w przypadku rozbicia.

Security version: safe for users – laminated glass
against breakage.

Klasa 1B1: ochrona i zabezpieczenie przed agresywnymi
zrachowaniami.

1B1 class: protection against behaviour of concern security against aggressive behaviours.

Klasa P5: Odporność na włamanie – zabezpieczenie
przed kradzieżą.

P5 class: burglar resistance – protection against theft.

Test trwałości 3 000 000 cykli ON / OFF.

As laminated glass protects against harmful UV rays
and ensures safety against external threats.

Spełnia najwyższe wymagania środowiskowe.

PERSONEL
Praca w nowoczesnym miejscu, gdzie przejrzystość szkła zmienia się za pomocą jednego
wciśnięcia przycisku jest niewątpliwą zaletą.
Personel szpitala ma możliwość monitorować
swoich pacjentów bez naruszania ich prywatności i godności.

STAFF
Work in a modern place, where glass
transparency is changed at a flick of a switch.
Hospital staff is free to monitor their patients
without compromising their privacy or dignity.

Różnorodność kolorów, aby pobyt małych pacjentów był
bardziej przyjemny i komfortowy.
Dodatkowa przestrzeń i więcej światła dziennego wysoki współczynnik Lt 77% w trybie ON / OFF.

Different colours especially for paediatrics wards to make
the little patient stay more pleasant and comfortable.
Extra space and more daylight – high Lt index 77% in
ON/OFF mode.

tworzy

Privacy at a flick of a switch - create an atmosphere of
calm and serenity.

Prywatność w milisekundach w porównaniu do żaluzji
– wystarczy pilot lub timer, aby pacjent lub personel mogli
kontrolować prywatność.

Privacy in milliseconds in comparison to blinds a remote control or a timer – just to help patient and staff
controlling the space simply switching from ON to OFF
mode.

Lepsza izolacja akustyczna (do Rw 42 dB).

Better acoustic insulation (up to Rw 42dB).

Możliwe użycie szkła jako ekranu projekcyjnego.

Possible to use glass as back projection screen.

Wysoka prywatność i większa dyskrecja – przy
zastosowaniu PRIVA-LITE XL.

High privacy and hiding power – on demand with PRIVALITE XL in case extra privacy is needed.

Prywatność za pomocą jednego włącznika
atmosferę spokoju i łagodności.

Jako szkło laminowane chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV i zapewnia bezpieczeństwo przed
zagrożeniami zewnętrznymi.

with

CONTRAFLAM

for

CLASSIC

–

lepsza

przepuszczalność

PRIVA-LITE XL – większe wymiary i lepsza dyskrecja.

fire
Gotowe systemy drzwi przesuwnych i bezramowych
oraz system gotowej ścianki szklanej.
Łatwe utrzymanie czystości i konserwacji, bez specjalnych dodatkowych zabiegów.
Zużycie energii tylko 5-7 watów/1 m2/1 h.

Potwierdzony i zatwierdzony przez Laboratoria SaintGobain.
5-letnia gwarancja na działanie PRIVA-LITE.

PRIVA-LITE CLASSIC – better light transmission.
PRIVA-LITE XL – bigger dimensions and hiding power
parameters.
Ready made systems of sliding and pivotal doors or
pre-framed partitions.
Easily cleaned and maintained, no special cleaning
needed.
Consumes only 5-7 watts per sqm per 1h when ON.
Life test 3 000 000 cycles ON/OFF.
Fulfilled the highest environmental requirements.
Confirmed and validated by Saint-Gobain Labs.
5-year warranty on the functionality of the PRIVA-LITE.

