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AKTUÁLNĚ
Diamantové lodě na Rýnu
Společnost
SAINT-GOBAIN
GLASS
SOLUTIONS CZ, s.r.o. dodávala pochozí
skla z materiálu SGG Diamant® na
exkluzivní lodě se jmény Křišťálová loď,
Křišťálová
královna
a
Křišťálová
princezna. Pochozí skla byla použita jako
komponenty pro další výrobu zajišťovanou
firmou BAUMANN, spol. s r.o. a Florián kovo a za spolupráce s firmou
SWAROVSKI.
Na
obrázku
z lodi
Kristallkönigin
(Křišťálová
královna).

všechna foto firma Baumann
Pod schodnicí, která má nášlapnou plochu
složenou ze třech skel Diamant o síle 10
mm se nachází umělé diamanty dodané
klenotnickou
firmou
SWAROVSKI.

Tato kombinace extračirého skla a šperků
výrazně umocňuje exkluzivitu interiéru
lodi.

hodnotami g = 55%, Tl = 75%, Rle o -2%,
estetika do modra, neplánuje se verze ke
tvrzení.
Podrobněji o některých produktech v další
části Newsletteru. Rovněž budou v krátké
době i součástí nové verze výpočetního
programu CALUMEN II verze 1.2.7.
O jejich cenách budete informováni
v novém ceníku. Ten se momentálně
vydává a platit bude od 1. 9. 2014.

Novinky v naší nabídce
Inovace produktů na sklovině
Planiclear®
Jak jsme vás již informovali
v NEWSLETTERU 2014 – 01 SAINTGOBAIN GLASS postupně nahrazuje
SGG Planilux ® novou, čiřejší, sklovinou
SGG Planiclear ®. Prezentaci si můžete,
prohlédnou na našich internetových
stránkách v PRODUKTECH,
http://www.glassolutions.cz/products/plani
clear , kde najdete odkaz na jeho hlavní
stránce.
Současně s vývojem SGG Planiclear ®
vývojový tým SAINT-GOBAIN GLASS
pracoval a stále ještě pracuje i na dalších
materiálech, které budou vyráběny na
Planiclearu. Spojením nových pokovení a
čirosti SGG Planiclearu ® se snaží
dosáhnout lepších parametrů Low-E
pokovení. Zákazník těmito novými
produkty získává větší užitnou hodnotu a
přitom s malým nárůstem ceny. V těchto
dnech se již na Planiclearu vyrábí a
dodává SGG Planitherm® XN. Jeho
povlak je momentálně označován za
nejlepší Low-e na trhu.
Proto GLASSOLUTIONS v celé Evropě
počátkem září 2014 plně zamění ve svém
sortimentu a nabídce Planitherm Ultra
parametry lepším Planithermem XN.
V nabídce najdete i SGG Viewclear II
kalitelná sklovina s antikondenzačním
účinkem.
Antireflexní sklo speciálně určené pro
výrobu výstavních vitrín a výkladů bylo
doplněno o kalitelnou verzi Vision-Lite II.
Pro počátek roku 2015 se pak připravuje
uvedení vylepšené verze Planitherm®
ONE next generation s cílovými
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SGG

PARSOL® ULTRA GREY

Novinka v řadě probarvený skel.

SGG Parsol Ultra Grey doplňuje řadu již
dodávaných barev bronzová, zelená,
šedá. Tato sklovina je však probarvená
mnohem silněji a to až do černého
odstínu. Skladem ji držíme v sílách 6 a
8mm a v bednových formátech.
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.
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SGG PLANITHERM® XN

SGG Cool-Lite® XTREME 50/22 II

Vše o našem skle v jedné publikaci

Nejlepší Low-e povlak ve své kategorii. Od
května 2014 i v kalitelné verzi. Ve trojskle
dosahuje lepších parametrů než klasický
Planitherm Ultra. Propustnost světla
LT = 74% a solární faktor g = 54%.
SGG PLANITHERM ® XN je také skvělý
do kombinace s Viewclearem na pozici 1.

Velmi nízká propustnost solárního záření,
energeticky úsporný, estetický, šetrný k
životnímu prostředí, nevyžaduje použití
další stínící techniky.
Jeho parametry jsou:
TL= 50%, RL = 10%, g = 0,22, Ug = 1,0.
Vynikající selektivita 2,27. Dodáván pouze
ve verzi pro tepelné tvrzení.

Na speciálně k tomu určených stránkách
SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS
najdete v elektronické podobě knihu
s názvem
JINÝ SVĚT SKLA GLASSOLUTIONS.
Jak se uvádí v její hlavičce je to kompletní
řada interiérového skla na „jedno kliknutí“
Obsahuje 212 stran a popisuje se na nich
široká škála produktů, kdy některé z nich
na našem trhu nejsou ještě vůbec známé.
Najdete ji na naší internetové adrese
v Aktualitách GLASSgallery.

Užitečné odkazy

(pokračování)

Aplikace pro chytré telefony a iPady

Glass Compas
Má další aktualizace a rozšíření.

(Android app, iOS app)
Design Glass
Podrobnější informace získáte na našich
webových
stránkách
v sektoru
PRODUKTY.
.
SGG VIEWCLEAR® II
Nový
produkt
s
antikondenzačním
povrchem snižuje výskyt kondenzátu na
vnější straně izolačních skel. K dispozici je
v kalitelné verzi a sílách skloviny 4 a 6mm.
SGG VIEWCLEAR® II má sníženou
reflexi a proto jsou hodnoty TL a g vyšší.
VIEWCLEAR II /14/ Plt XN /14/ Plt XN
TL = 75%, g = 0,55, RL ext = 14%
VIEWCLEAR II 4mm / 16 / Planitherm XN
TL = 83%, g = 0,65, RL ext = 11%
VIEWCLEAR II 4 / 16 Planitherm ONE
TL = 72%, g = 0,51, RL ext = 21%

Dostupný rozměr PLF – 6000 x 3210 mm,
v tloušťkách 6, 8 a 10 mm. Není však
standardní skladovou položkou a bude
objednáván výhradně na projektové
zakázky. V rámci marketingové podpory je
obsažen v aplikacích Calumen II,
GlassPro a je vytištěna brožura v českém
jazyce.
SGG VISION-LITE® II
Doplnění řady profesionálních
antireflexních skel o tepelně
zpracovatelnou řadu.
Materiál je výborný pro aplikace
bezpečných vitrín na výstavách
v muzejních a galerijních prostorách.
Podrobnější informace získáte na našich
webových stránkách v sektoru
PRODUKTY.
http://www.glassolutions.cz/products/visio
n-lite
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Foto knihovna našich referencí,
interiérových aplikací

(Android app, iOS app)
Glass Pro
reálný pohled fasádních skel rozšířený o
trojskla a nové skloviny. Porovnávání
sklovin a materiálů interaktivní formou.
APLIKACE JE PŘÍSTUPNÁ JEN
PRACOVNÍKŮM GLASSOLUTIONS CZ a
seznámit vás s ní může příslušný
obchodní zástupce naší firmy. Aplikace
vám pomůže reálnou simulací vybrat tu
správnou sklovinu a pokovení pro vaši
stavbu.

( iOS app)
Více informací na internetových stránkách:

http://www.glassolutions.cz/tools

