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Provozní doba na přelomu 

roku 2015 a 2016.  

pátek 18. 12. 2015 

•poslední expediční den 

•expedice a velkoobchod do 14 hod 

pondělí a úterý 21. - 22. 12.2015  

•uzavření závodů - inventury 

 23. 12. 2015 – 3. 1. 2016  

•celozávodní dovolená 

pondělí 4. 1. 2016 

•první pracovní den 

Více podrobností najdete na našich 

webových stránkách v sekci AKTUALITY. 

 

COOL-LITE® SKN 176 nyní 

nahrazuje COOL-LITE® SKN 174  

Chtěli bychom vás informovat, že v našem 

sortimentu dochází k postupné výměně 

těchto dvou sklovin. COOL-LITE® SKN 174 

se doprodává a je v nabídce nahrazován 

dokonalejším produktem COOL-LITE® SKN 

176. Tato sklovina je v nabídce jak standard 

COOL-LITE® SKN 176 tak i ve verzi pro 

tepelné tvrzení COOL-LITE® SKN 176 II. 

Jeho hlavní předností je hodnota Ug= 1,0 

(W/m2 K). Porovnání parametrů naleznete 

v následující tabulce.  
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SKN 176 1.0 70 37 14 

SKN 174 1,1 69 41 11 

Standardní použití na plavené sklo ( SGG 

Planiclear), 6/16/4 povlak na pozici 2 

 

Barevně neutrální charakter protislunečních 

skel SGG COOL-LITE SKN umožňuje 

naprosto přirozené působení světla jak ve 

vnitřních prostorách, tak při pohledu 

zvnějšku.  

 

Perfektní, navzájem důmyslně sladěná 

kombinace spolehlivé ochrany před sluncem, 

vysoké světelné propustnosti a excelentní 

tepelné izolace zajišťuje v každém z ročních 

období neomezenou pohodu a příjemné 

klima v místnosti. 

 

Další podrobnosti, včetně prospektů opět 

naleznete na našich stránkách v sekci 

PRODUKTY. 

 

 

 

Novinky v nabídce: 

 

 SGG PIXARENA ® 

 
Saint-Gobain Glass uvádí na náš trh SGG 
PIXARENA®, nejnovější typ vzoru v řadě 
ornamentních skel SGG DECORGLASS®. 
 

 
 
Hustý, jednotný vzor poskytuje komfortní 

úroveň soukromí a zároveň nabízí dekorační 

efekt. Nové sklo je vyráběno plně 

ekologickým procesem a snadno se čistí. 

Není použito chemické leptání, ale roztavená 

sklovina prochází mezi dvěma válci. Možná 

náhrada za Satinovo. 
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SGG MASTER-SOFT ® 

 
SGG MASTER-SOFT materiál, který upoutá 

více smyslů. Výrobek, který je vzhledově 

atraktivní a zároveň láká k doteku. 

 

Sklo má jemnou texturu a díky svému vzoru i 

provedení propouští obraz za ním jen mlhavě 

a tím poskytuje soukromí, avšak zároveň 

umožňuje dostatečný prostup světla. 

 

 
 

SGG MASTERGLASS je ornamentní sklo, 

které splňuje požadavky normy EN 572-5. 

 

Stejně jako i všechny ostatní produkty z řady 

SGG MASTERGLASS se SGG 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. 

SGG MASTER-SOFT získal prestižní 

mezinárodní ocenění za design Red Dot 

award “Best of the Best” v kategorii 

produktový design.  

 

SGG Miralite revolution ® grey 
 

Vzhledem ke stále častější poptávce po 

sklovinách s odstínem šedá, nebo černá 

jsme do sortimentní nabídky vrátili i šedé 

zrcadlo SGG Miralite revolution ® grey.  

 

Zrcadlo je drženo skladem v síle 4mm a 

doplňuje tak své příbuzné produkty SGG 

SATINOVO® MATE MIRALITE®.  Tyto 

satinovaná zrcadla v barvě bronzová, šedá a 

na extračirém skle tak mohou být vhodně 

kombinována se zrcadly bez satinace, ale ve 

shodném odstínu. 

 

 

ŠKOLENÍ A FÓRA 
 

SAINT-GOBAIN fórum 
Odborné semináře pro architekty a projektanty. 

 

Skupina Saint-Gobain, globální lídr na trzích 

udržitelného bydlení pořádá již čtvrtou sérii 

odborných seminářů pro projektanty, 

architekty, stavební firmy a ostatní 

profesionály ve stavebnictví. 

  

Semináře se v roce 2016 zaměří na 

problémy akustiky. Toto téma bude získávat 

na aktuálnosti a Saint-Gobain se svými 

výrobky již nabízí nespočet komplexních 

řešení. 

 

 
 

Jednotlivá témata seminářů vychází ze 

stavební a projektové praxe a jsou 

podložena dlouholetými zkušenostmi 

výzkumu, vývoje, projektování, přípravy a 

realizace staveb. 

  

Účastníkům program nabídne široký vhled 

do problémů akustiky a jejich praktického 

řešení.  Zblízka se podíváme na akustiku z 

pohledu projektanta, ale také konkrétních 

konstrukcí a typů použitých stavebních 

materiálů. 

 
 

 
 
Letošním externím partnerem je společnost 

Aveton, která se věnuje projekční a 

realizační činnosti, výzkumu a vývoji v oblasti 

akustických materiálů, zastoupená Ing. 

Tomášem Hrádkem. Účast na seminářích je 

bezplatná. Akce je zařazena do programu 

celoživotního vzdělávání členů ČKAIT i 

ČKA. 

 

Více podrobností, místa a termíny konání, 

seznam témat a přednášejících najdete na 

webových stránkách fóra. 

http://www.sgforum.cz/ 

Zde také naleznete i přihlášku, pomocí které 

se můžete na toto velmi přínosné a oblíbené 

fórum přihlásit. Součástí stránek jsou i 

témata minulých ročníků. 

 

 

 

Školení pro zákazníky 
Školení pro odběratele velkoobchodu Brno. 

 

Připomínáme školení odběratelů 

velkoobchodu Brno, respektive zákazníků 

OTZ Pavla Vlasáka. Školení se bude konat 

v dopoledních hodinách 13. 1. 2016 

v budově závodu Brno. Zákazníci již byli 

informováni Newsletterem velkoobchodu. Ti, 

kteří jej neobdrželi, zjistí podrobnější 

informace, jako je program a jména 

přednášejících rovněž na našich webových 

stránkách v sekci O NÁS/AKTUALITY. 

 

 

Samozřejmě budeme rádi za vaše ohlasy a 

připomínky k tomu co vám na stránkách 

schází nebo nevyhovuje. 

 

 

 

350 let SAINT-GOBAIN 
 

Se závěrem roku končí i oslavy výročí 350 let 

od založení SAINT-GOBAIN. Oslavy nás 

provázely celým rokem, a někteří z Vás se 

mohli zúčastnit i setkání na Pražském 

Žofíně. Podobná setkání se pořádala po 

celém světě a s jejich průběhem se můžete 

seznámit na webových stránkách: 

  

www.saint-gobain350years.com/#!/en 

 

nebo na Facebookovém profilu: 

www.facebook.com/saintgobaingroup 
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