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AKTUÁLNĚ 

Budova DELTA - Praha 

Společnost Glassolutions navázala na 

dřívější úspěšně realizované projekty 

Beta, Gamma a Filadelfie developera 

PASSERINVEST Group a zahajuje 

v těchto dnech výrobu pro dodávky jeho 

nejrozsáhlejšího projektu v této zóně, 

vůbec. Jedná se o projekt dvou budov 

půdorysného tvaru „H“ DELTA I + DELTA 

II, které jsou vzájemně propojeny 

parterem. Zpracování skla a především 

výroba izolačních dvojskel pro fasádní 

společnost OK Mont bude probíhat od 

začátku Května do konce Září 2014. 

Základním produktem dodávky jsou 

izolační dvojskla s použitím vysoce 

selektivní vrstvy pokovení Cool Lite SKN 

165. 

vizualizace investora 

Autorem architektonického návrhu DELTY 

je ateliér Aulík Fišer architekti a 

generálním dodavatelem stavby 

společnost GEMO Olomouc. Realizace 

tohoto projektu je pro naši společnost 

Glassolutions a celý koncern Saint Gobain 

velkou výzvou.  

Aktualizace webových stránek 

Již zhruba dva měsíce probíhá kompletní 

rekonstrukce našich webových stránek 

www.glassolutions.cz Stránky se 

přizpůsobují jednotnému vzhledu, který 

budou mít všechny závody Glassolutions 

po celé Evropě. Na jednom místě tak 

můžete (pouhým kliknutím na vlaječku 

příslušného státu) získat nové informace 

nejen z naší země ale i z ostatních států 

Evropy.  

Po prvotním sestavení vzhledu a naplnění 

základním obsahem byly stránky spuštěny 

do zkušebního provozu. V tomto režimu 

se nacházejí od počátku května. Postupně 

se doplňují o další a další obsah. Jednak 

na základě připomínek návštěvníků a také 

na základě snahy týmu, který na nich 

pracuje. Chceme, abyste na těchto 

stránkách našli co nejvíce informací nejen 

o dění v Glassolutions, ale i nabízených 

produktech, novinkách a to včetně 

fotografií, technických výkresů a 

prospektů. Postupně se pracuje na 

zdokonalení filtrace a třídění. Tím docílíme 

toho, že si na stránce referencí najdete 

pro vás zajímavý produkt, můžete si jej 

následně vyfiltrovat podle různých kritérií a 

zjistit tak třeba kde ve vašem okolí se 

nejblíže nachází realizace s použitím 

tohoto materiálu. 

Stránky obsahují, pro větší názornost, 

velké množství fotografií a technických 

podkladů. Samozřejmostí jsou odpovědi 

na nejčastější dotazy. Nově u nich 

dochází k dělení na jednotlivé obory a 

návštěvník tak rovnou může zvolit obor, 

který ho zajímá. Stránky jsou stále ve 

vývoji, doplňují se o nové informace, jako 

jsou užitečné aplikace pro chytré telefony 

a iPhony. Nebo se pracuje na slovníku 

odborných termínů z našeho sklářského 

prostředí. Budeme rádi, když budou pro 

vás inspirací a pomocníkem a pokud vám 

tam něco bude scházet, tak budeme rádi i 

za zaslání připomínky. 

 

Pavel Vlasák 
za kolektiv autorů,   připomínky prosíme na 

pavel.vlasak@glassolutions.cz 

Novinky v naší nabídce 

SGG SATINOVO® MATE MIRALITE® 

Satinované zrcadlové sklo v nabídce.  

 

Metalický vzhled skla SGG SATINOVO 

MATE MIRALITE nechá působit prostor 

chladnou elegancí. Satinované zrcadlové 

sklo je perfektní volbou v případě, kdy 

chceme podtrhnout moderní až puristický 

styl zařízení. Na výběr jsou varianty 

zabarvení v čiré, extra čiré, bronzové a 

šedé. SGG SATINOVO MATE MIRALITE 

nabízí škálu inovativních možností pro 

extravagantní obklady stěn, nábytková 

čela nebo neobvyklá řešení s posuvnými 

dveřmi. Díky textuře povrchu není sklo 

choulostivé a snadno se udržuje. 

Podrobnější informace získáte na našich 

webových stránkách v sektoru 

PRODUKTY. V případě zájmu jsou již 

k dispozici vzorky, které si můžete vyžádat 

u svého obchodního zástupce nebo na 

prodejním servisu jednotlivých závodů.  

 
 

SWISSPACER ® ULTIMATE 

Nejlepší „ teplá hrana“ na trhu 

 

V průběhu tohoto roku bude postupně 

ukončována nabídka distančního rámečku 

Swisspaceru V a bude se přecházet na 
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nový produkt Swisspacer U s lepšími 

parametry. Jeho parametry jsou o 20% 

lepší než u Swisspaceru V.  

Podrobnější informace získáte na našich 

webových stránkách v sektoru 

PRODUKTY. 

 

SGG PICTO®, nové anireflexní sklo 

pro obrazové rámy 

Ve Španělském závodě Saint-Gobain se 

zahájila produkce nového typu 

antireflexního skla. Vyrábí se pod 

chráněným označením PICTO a to v síle 

2,1mm.  

Díky oboustranné jemné textuře na 

povrchu skla eliminuje odraz bez 

deformace obrysů a zachovává sytost 

barev. 

Bednové formáty jsou objednány pro naše 

velkoobchodní prodeje a během měsíce 

května se PICTO objeví v nabídce jak pro 

velkoobchodní prodej, tak i pro dodávky 

řezaných na míru. 

Pomáháme studentům 

Kde všude končí naše sklo  

 

SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, 

závod Brno sponzoroval projekt mladé 

výtvarnice. Jednalo se o absolventskou 

práci na fakultě výtvarných umění Brno a 

autorka této zajímavé práce je Branka 

Uljarevič z Černé Hory.  

foto autorka projektu 

Jednalo se o kombinaci starého nábytku, 

skla Antelio silver a Planiluxu. Snahou 

bylo dosáhnout zajímavých zrcadlení 

v prostoru. Název výstavy byl KRESBA 

S NÁBYTKEM A SE SKLEM. 

Exkurze architektů 11. 4. 2014 

V závodě Brno proběhlo velké setkání 45 

architektů. Účastníci byli nejen z naší 

republiky, ale i z ostatních států Evropy. 

Akce proběhla v rámci konference 

ZDRAVÉ DOMY 2014, kterou pořádá 

Fakulta architektury VUT Brno. 

 

Součástí setkání byla i exkurze ve 

výrobních prostorách závodu. Účastníci si 

ve skupinkách prošli jednotlivé provozy. 

  

Seznámili se tak s možnostmi, kdy se 

naplňuje slogan naší společnosti: 

„Řešením je sklo“. 

 

Všichni zúčastnění byli se setkáním velmi 

spokojeni. 

 

Užitečné odkazy  (pokračování) 

Aplikace pro chytré  telefony a iPady 

 

Glass dBstation                       

Akustický simulátor od Saint-Gobain 

Glass. Můžete snadno vybrat 

nejvýkonnější skla pro okna v závislosti na 

hlučnosti vašeho okolí. 

(Android app, iOS app) 

  GLASS Facade                           

Foto knihovna našich referencí, které 

je možno filtrovat podle použitých 

produktů, vzhledu nebo lokality 

projektu 

(Android app, iOS app) 

GLASS Vision                               

Tato aplikace prezentuje nejen 

estetiku skla, pokud jde o vzor a 

barvy, ale i jeho průhlednost a 

průsvitnost a to prakticky, pomocí 

fotoaparátu vestavěné ve vašem 

zařízení. 

( iOS app) 

Více informací na internetových stránkách: 

http://www.glassolutions.cz/tools 
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