SGG PIXARENA

Čiré potištěné sklo

design

SGG PIXARENA

Soudobá estetika plná jemnosti a třpytu

SGG PIXARENA je průsvitná vitráž
s plastickým tištěným motivem.
Získává se válcováním roztaveného
skla mezi dvěma válci, z nichž jeden
je vyrývaný. Vitráž SGG PIXARENA,
s jednou stranou hladkou a
jednou stranou potištěnou,
představuje řešení pro dosažení
světlých místností chráněných
před indiskrétními pohledy.

Použití
SGG PIXARENA umožňuje zachovat
soukromí, a přitom nechat
prostupovat světlo. Má široké
exteriérové i interiérové využití.
Používá se k zařízení obytných,
terciárních i komerčních prostor.

• Exteriérová použití
- Okna a vstupní dveře;
- obklad fasád;
- městský mobiliář;
- balkónové předěly.

Výhody
• Soudobá estetika
PIXARENA elegantně překresluje
tradiční žulový motiv SGG ARENA C.
SGG

SGG PIXARENA může být:
- z dvojvitráže s výkonným
sklem s povlaky;
- z bezpečnostní vrstvené
vitráže STADIP nebo STADIP
PROTECT (zesílená ochrana);
- z vrstvené vitráže, akustické
SGG STADIP SILENCE
(akustická izolace);
- tvrzené nebo smaltované
(bezpečnost);
- tvarované, ohýbané, postříbřené,
lakované nebo pískované.

• Světlo a soukromí
SGG PIXARENA zajišťuje důležitý
přístup přirozeného světla.
Viditelnost skrz vitráž je snížená a
Provedení
poskytuje pocit soukromí podobný
jako u SGG ARENA C. SGG PIXARENA se • Řezání
dobře přizpůsobí zařízení a dekoraci Pro získání jednotného estetického
prostor a citlivě zakrývá pohled.
výsledku je třeba dodržovat směr
vitráží během řezání a poté je vedle
sebe položit ve stejném směru.
Sortiment

SGG

• Interiérové zařízení
- Přepážky jakékoli výšky, paravány;
- dveře;
- sprchové zástěny a kouty;
- zábradlí;
- schodišťové stupně,
podlahové dlaždice.

Zpracování

• Nábytek
- Stoly;
- police;
- dveře vestavěných skříní;
- kancelářský nábytek;
- přijímací pulty.

PIXARENA

SR PIXARENA
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STADIP
PROTECT

Tloušťka
(mm)

Rozměry (mm)

4

2000 x 3210

6

2000 x 3210

6a8

2100 x 3210

44.2

2000 x 3210

• Montáž
Potištěná strana skla SGG PIXARENA
ve dvojvitráži se může umístit na
stranu 1, 2, 3 nebo 4. Pro usnadnění
jeho údržby se doporučuje umístit
na stranu 2, 3 nebo 4 této vitráže.

* Dodatečné kontroly během výroby ke zlepšení
výkonnosti při tvrzení.

Značky uvedené v této brožuře jsou buď ochranné značky nebo značky zapsané společností Saint-Gobain.

Glass Vision umožňuje
zviditelnit vzhled vitráže a
ocenit její estetický účinek v
interiéru.

18, avenue d’Alsace
92400 COURBEVOIE
FRANCE
www.glassolutions.fr
glassinfo.fr@saint-gobain.com

Najdete nás na:

facebook.com/aglasshouse
twitter.com/a_glass_house

Distributor

By Muchimuchi - Saint-Gobain Glass Solutions France – RCS Nanterre 447768169 - 11/14 – Změny vyhrazeny. Fotografie: Nacho Uribesalazar.

Popis

