NEWSLETTER

2014 - 01

SGG Planiclear

dosaženo lepších parametrů ve srovnání
s původní sklovinou.

nová, více transparentní sklovina

Nová barva skloviny SGG PLANICLEAR
nemá žádný vliv na barevnost skel
s povlakem Planitherm UltraN, Planitherm
LUX a Planitherm ONE pro použití v
residenční výstavbě a to do celkové
tloušťky skloviny 8 mm (např. Planitherm
UltraN 8mm nebo Stadip 44.2 Planitherm
UltraN).

Na základě požadavků Vás, našich
zákazníků, tým technologů Saint-Gobain
Glass spolu s marketingovým týmem
reaguje na stále silnější požadavky nejen
projektantů, ale i těch co budují něco
svépomocí. Trh si prostě žádá stále čiřejší
sklovinu. Proto Saint-Gobain Glass
inovuje svoji nabídku a mění zabarvení
základní skloviny. Doposud používaný
SGG
PLANILUX
bude
postupně
kompletně nahrazen novou sklovinou
SGG PLANICLEAR, která je více
transparentní a vyhovuje tak více novým
potřebám trhu. Co je, však pro Vás
nejdůležitější, je to, že současně
s podstatným zlepšením transparentnosti
skloviny nedojde k jejímu zdražení. Cena
zůstává stejná.
Změna probíhá postupně s ohledem na
skladové zásoby jednotlivých produktů.
Ukončení
přechodného
období
odhadujeme na konec června 2014.
V tomto přechodném období budeme
pracovat s oběma sklovinami, čemuž je
třeba věnovat zvýšenou pozornost, zvláště
pokud se jedná o doobjednávky skel pro
již realizované zakázky.

Další informace k nové sklovině SGG
PLANICLEAR vám ochotně sdělí váš
obchodní zástupce.

Přímo na místě si tak můžete nejen
prohlédnout, ale i „osahat“ jednotlivé
výrobky. Získáte tak reálnou představu o
tom, co chcete použít pro zvelebení
vašeho interiéru. Každá ze sklovin, která
je aktuálně v naší nabídce je zde ve formě
velkého vzorku. Nejčastější aplikace pak
jsou vystaveny rovnou jako reálný produkt.
Setkáte se tu s kuchyňskou linkou. Má
kalené sklo se Seralitovým potiskem
sloužící jako obklad stěny mezi
jednotlivými částmi kuchyňské linky. Její
pracovní deska je pak z LuxRaffu, povrch
Stone.

Pavel Nečas
produktový specialista

GLASSgallery otevřena

Po náročné rekonstrukci stávajícího
showroomu na závodě Praha vznikly
reprezentativní prostory pro předvádění
produktů, které nabízí Glassolutions CZ.

S větší čirostí nové skloviny SGG
PLANICLEAR
(sklovina
je
méně
nazelenalá) přichází celá řada výhod a to
především věrnější podání barev. Toto se
pozitivně projeví zejména u skel
s potiskem barvou světlejších odstínů
(SGG SERALIT a SGG EMALIT). Ovšem
nejen to. I u skel vrstvených SGG STADIP
MAT, kde je použita matná folie, dochází
k výraznému
poklesu
nazelenalého
nádechu. Ten byl rovněž v minulosti
zdrojem
častých
připomínek.
A
samozřejmostí je výrazné zlepšení i u
fasádních protislunečních skel typu SGG
COOL-LITE apod.

Výborný produkt, který si získává stále
více obliby nejen u bytových dizajnérů, ale
i u běžných uživatelů. Jeho vysoká
odolnost proti poškrabání a špinění je
zárukou vysoké trvanlivosti. To, že tento
produkt je možno použít i jako horní,
nášlapnou, desku schodnice u
celoskleněných schodišť hovoří samo za
sebe.

Použití nové skloviny SGG PLANICLEAR
pozitivně ovlivní také technické parametry
nových povlaků pro izolační skla. Při
použití v izolačních dvoj- a troj- sklech je
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Jsou tu však i jiné vzory stolů.
Kancelářské, v provedení kalený float,
nebo lepené – kalené v provedení crush.
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zvukové izolace vám umožní nerušené
jednání bez toho, že by ostatní návštěvníci
zaslechli jediné slovo z právě
probíhajícího rozhovoru.

Užitečné odkazy
Marketingová oddělení skupiny
Saint-Gobain, jeho součástí je i
Glassolutions CZ, se snaží svým
odběratelům a potažmo i jejich
zákazníkům co nejvíce usnadnit výběr
vhodné skloviny a obecně všeho co se
týká skla. Je tím naplňován náš slogan:

„Řešením je sklo“

Prohlédnout a vyzkoušet si můžete
jednoduché zástěny. Materiál kalené sklo
se vzorem, dveře osazené kováním
DORMA.
Součástí zasedací místnosti je vzorový
sprchovací kout. Slouží k demonstraci
typu sprchového kování. Mohli bychom ve
vyjmenovávání výrobků pokračovat. Bude
ale mnohem lepší prostě GLASSgallery
navštívit. Naši pracovníci se vám budou
rádi věnovat. Pracovní doba je:
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8.00-16.00
8.00-16.30
8.00-15.00

Popřípadě si můžete návštěvu domluvit na
telefonních číslech:
V další části GLASSgallery vás jistě
zaujme zasedací místnost, která je od
ostatního prostoru oddělená hluk tlumící
celoskleněnou příčkou včetně speciální
konstrukce skleněných dveří. Obchodní
název této sestavy s útlumem Rw=35 až
42 dB je CLIP-IN®

DOOR. Kvalita její

+420 271 029 352,
+420 606 901 051
Více informací na internetových stránkách:

www.glassgallery.cz
www.glassolutions.cz
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V prvé řadě je dávána velká priorita na
životní prostředí a snaze, aby každý
z výrobků co nejméně poškodil životní
prostředí. A to od jeho výroby až po
okamžik kdy jeho funkčnost končí a je
ekologicky zlikvidován. Jsme první
výrobce skla provádějící úplné posouzení
životního cyklu (LCA) u našich výrobků v
souladu s mezinárodními normami (ISO
14025, 14040 a 14044). LCA data jsou
nezávisle ověřeny třetí stranou a
zveřejněny v podobě deklarace vlivu
produktu na životního prostředí (EPD ) po
celou dobu jeho výroby - opět vše v
souladu s normami ISO . Údaje EPD u
těch produktů, které byly hodnoceny si
můžete prohlédnout a stáhnout z
webových stránek GLASSOLUTIONS
EPD : http://epd.glassolutions.eu/ nebo je
získat z programu Calumen.

Aplikace pro chytré telefony a iPady
Nejčastěji používanou aplikací je
bezesporu GLASSCOMPAS
http://glass-compass.com/?lang=CZ
ten vám společně se stránkami
s parametry izolačních skel:
http://www.izolacnisklo.cz/
Pomůže vybrat přímo na místě vašeho
bydlení tu správnou sklovinu na výrobu
izolačních skel vašeho bytu nebo domu.
Tím však nabídka nekončí. O dalších
aplikacích, které dokáží v reálném
prostoru nasimulovat účinky zvuk
tlumících zasklení, nebo pomáhají
s výběrem ornamentního skla, si povíme
příště. Více na našich stránkách nebo na
https://play.google.com/store/search?q=sa
int-gobain&c=apps

