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BUILDING GLASS

ECLAZ® 
SKLO S VYSOKOU PROSTUPNOSTÍ 
DENNÍHO SVĚTLA
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SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS5

KDYŽ MŮŽE IZOLAČNÍ SKLO 
NABÍDNOUT VÍCE
Zapomeňte na klasická okna s izolačním sklem. Sice nepustí téměř žádné teplo ven, ale jen
málo slunečního světla dovnitř. A to je špatně, protože denní světlo s vysokým podílem
modrých složek světelného spektra je důležité pro pohodu, prosvětlení interiéru i
energetickou bilanci. Řešením je inovativní tepelně izolační povlak ECLAZ®, který
doporučujeme pro pasivní domy. Spojuje nejlepší izolační vlastnosti s nejvyšší světelnou
prostupností.  Poskytuje teplo a světlo místo šera a chladu.

ŘEŠENÍ: ECLAZ®
S tím je teď konec: díky důslednému výzkumu se nám 
podařilo vyvinout tepelně izolační sklo, které izoluje 
stejně dobře jako jakékoli jiné trojsklo, ale propouští do 
domu výrazně více denního světla a tepla: ECLAZ®.

Za tento průlom může náš revoluční nízkoemisní povlak, 
který kombinuje transparentnost a izolaci způsobem 
dříve nepředstavitelným. Zatímco se teplo vnitřních 
prostor efektivně odráží dovnitř, do místnosti 
vstupuje až o 11 % denního světla více než u 
srovnatelných řešení. A díky tomu je ECLAZ® skutečná 
specialita pro tepelně izolační skla s vysokou 
prostupností denního světla. 

VÝZVA
Tepelně izolační skla jsou královskou třídou mezi 
skleněnými výrobky, protože splňují požadavky, které se 
vlastně navzájem vylučují: na jedné straně by izolační 
skla měla do domu pouštět tolik denního světla
(světelná prostupnost, resp. hodnota TL) a sluneční 
energie (hodnota g), aby udržela energetické 
nároky pro umělé osvětlení a topení na minimu. Na 
druhé straně by však mělo ven proniknout co nejméně 
tepla. K tomu jsou skla opatřena refl exní vrstvou, která 
na jedné straně odráží teplo místnosti do budovy, ale na 
druhé straně se nesmí zvenku zbytečně odrážet.

Tyto specifi kace až dosud vedly ke kompromisům na
úkor vstupu světla: prostory vybavené klasickým
tepelně izolačním sklem jsou teplé, ale poměrně tmavé
takže téměř 30 % denního světla se do místnosti ani
nedostane (viz obrázek).

ECLAZ® – TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLO S VYSOKOU PROSTUPNOSTÍ DENNÍHO SVĚTLA

NENÍ SKLO JAKO SKLO

Obvyklé okno Okno se sklem ECLAZ



Typ/barva Hodnota Ug* 
[W/m2K]

Světelná prostupnost 
TL** [%]

Hodnota g** 
[%]

Refl exe vně** 
[%]

Refl exe uvnitř** 
[%]

Dvojsklo CLIMAPLUS® 4|16|4 – povlak na pozici 3 na skle PLANICLEAR®, 90 % argon

ECLAZ® a ECLAZ® II 1,1 83 71/69*** 12 11

Trojsklo CLIMATOP® 4|18|4|18|4 – povlak na pozici 2 a 5 na skle PLANICLEAR®, 90 % argon

ECLAZ® a ECLAZ® II 0,5 77/76*** 60/59*** 14 14

*podle EN 673   **podle EN 410 *** Hodnoty pro kalené a nekalené sklo se mohou lišit 

TEPELNĚ IZOLAČNÍ SKLA S
VYSOKOU PROSTUPNOSTÍ 
DENNÍHO SVĚTLA

IZOLAČNÍ SKLA A ECLAZ® 
ECLAZ® je nízkoemisní povlak pro vysoký stupeň 
autonomie denního světla a efektivního využití sluneční 
energie. Standardně nabízíme naše skla s povlakem v 

tloušťce 4 a 6 mm a v maximálních rozměrech 6 m x 
3,21 m - další tloušťky a rozměry skla na vyžádání.

S prémiovou rodinou tepelně izolačních skel ECLAZ® otevíráme zcela novou kapitolu: díky 
průkopnickému povlaku kombinuje vysokou energetickou účinnost trojskla s komfortem 
denního světla u dvojskla. Přitom splňuje nejpřísnější evropské zákonné požadavky na 
energetickou účinnost nových budov.

Energetická účinnost trojskla s komfortem denního světla u dvojskla.

Technologie ECLAZ® je vhodná pro použití pro
standardní izolační skla a v případě potřeby ji lze
kombinovat také s bezpečnostním, zvukově izolačním,
samočisticím nebo dekoračním sklem.

Venku Uvnitř

20°C

Energetické 
zisky

TROJSKLO S 
ECLAZ®

DVOJSKLO S 
PLT XN®

LT [%] 77 82

Rle [%] 14 11

g [%] 60 65

Ug [W/m2K] 0,6 1,1

Hodnota g [%]

Bezplatné 
solární zisky 
a světelný 
komfort

Bezplatné 
solární zisky 
a světelný 
komfort

Energetické 
úspory

50

1,1 0,7 0,6

Hodnota Ug 
[W/m2K]

Planitherm®XN

ECLAZ®

ECLAZ®

55

60

65

70

Komfort v 
zimním období

+

Planitherm®XN

Energetické 
úspory

+

+

Dvojsklo Trojsklo

Izolační sklo:
Komfort v 

zimním období



ENERGETICKÁ ÚČINNOST A
DENNÍ SVĚTLO V HARMONII

VAŠE VÝHODY

Aktivita a zdraví – až o 11 % více denního světla*
ECLAZ® s vysokou prostupností denního světla 
podporuje pohodu a imunitní systém. Modré složky 
ve slunečním světle totiž zvyšují hladinu serotoninu a 
kalibrují biologické hodiny.

Sluneční světlo proniká až o 10 % hlouběji do 
místnosti* 
ECLAZ® nechá prostory znatelně hlouběji prostoupit 
světlem a zároveň prodlužuje denní dobu, kdy se 
nemusí zapínat žádné umělé světlo - významné plus 
pro pocit pohody a komfortu.

Větší transparentnost a zářivější barvy
Rovnoměrnější světelné spektrum ve srovnání s 
běžnými izolačními skly zajišťuje svěží barvy v interiéru. 
Prostory tak působí světle a přátelsky, záclony vypadají
bělejší!

Až o 15 % vyšší solární zisky*
CLIMATOP ECLAZ® propouští až o 15 % více bezplatné 
sluneční energie oproti srovnatelným sklům a snižuje 
tak náklady na vytápění. Jinak řečeno, sklo ECLAZ® je 
optimální volbou pro pasivní domy!

Účinná ochrana klimatu díky nižšímu zatížení CO2
Díky prostupu světla až 77% v izolačním trojskle pustí 
ECLAZ® do domu více světla a tepla a snižuje tak potře-
bu vytápění a umělého světla. Klesá zatížení CO2, a tím 
se šetří rozpočet i životní prostředí.

MULTICOMFORT KLÍČ K NOVÉMU 
STANDARDU
Moderní člověk stráví přibližně 90% času 
v interiéru. Společnost Saint-Gobain proto 
vytvořila standard MULTI COMFORT, který 
zaručuje komfort ve všech klíčových oblastech 
stavitelství. Komfort nejen pro uživatele staveb, 
ale také pro odborníky a techniky při jejich 
navrhování a realizaci. Zároveň navrhuje řešení 
a systémy, díky kterým své cíle dokáže i jed-
noduše realizovat. Skupina Saint-Gobain proto 
vytvořila standard MULTI COMFORT, který 
defi nuje parametry budov podle toho, jaký 
mají vliv na jejich uživatele z pohledu akusti-
ky, dostatku světla, kvality vzduchu a tepelné 
pohody. Druhým pohledem je také zajištění 
komfortu pro ty, kdo stavby navrhují a realizují 
jejich výstavbu. 

Představíme vám možnosti, jak ve spolupráci 
se Skupinou Saint-Gobain lépe navrhovat nové 
budovy a jak dosáhnout toho, aby byly šetrnější 
k životnímu prostředí a jejich obyvatelům. 
Celou brožuru je možné stáhnout. Více infor-
mací najdete na 
www.saint-gobain.cz 

* v porovnání se srovnatelným provedením obvyklého skla.

ECLAZ® je chytrá investice do větší energetické účinnosti a pohodlí. Díky svým plusům v 
oblasti estetiky, tepelné izolace, tepelného zisku a přirozeného denního světla chrání 
tepelně izolační sklo s vysokou prostupností denního světla jak zdraví a peněženku, tak i 
životní prostředí. Představuje zdroj světla a pohody, který všem trvale zvyšuje kvalitu života.

Neutrální vzhled se sníženým zrcadlovým efektem
Sklo ECLAZ® se vyznačuje nízkou vnější refl exí. 
Čím nižší je venkovní refl exe tím nižší je i riziko 
srážky ptáků se sklem.
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A TEĎ VÁŽNĚ ...

ECLAZ® – SKLO PRO POHODU
Modré složky přirozeného denního světla řídí fáze 
spánku a bdění, srdeční frekvenci, krevní tlak a náladu 
- pokud se jich k člověku dostává dostatečné množství. 
Proto jsme při vývoji inovativního tepelně izolačního 
skla s povlakem ECLAZ® kladli důraz na to, aby i přes 
své vynikající izolační vlastnosti přinášelo do domu více 
denního světla než běžné trojsklo.

ECLAZ® – SKLO PRO ŠTESTÍ
Dostatek přirozeného denního světla podporuje pocit
štěstí. Sluneční světlo totiž svou intenzitou a 
nezaměnitelným frekvenčním spektrem reguluje hladinu 
serotoninu, který je zodpovědný za pohodu a životní 
energii. Který zdroj umělého světla to dokáže?!
Máme pro vás tip: ECLAZ® zalije sluncem nejen dům, 
ale i duši.

ECLAZ® - SKLO PRO UCENÍ
Stále více studií typu „Zdraví, pohoda a produktivita
v kancelářích“ Světové rady pro šetrné budovy z roku
2014 ukazuje, že denní světlo má významný vliv na
produktivitu. Běžné trojsklo nepropustí téměř
30 % světla a může tak snižovat schopnost soustředění.
ECLAZ® propouští do místnosti výrazně více
přirozeného světla – a to pomáhá při učení.

ECLAZ® – SKLO PRO KRÁSU
Všimli jste si někdy, že na jaře vypadáte atraktivněji než 
v zimě? Důvodem je sluneční světlo! Dostatek 
přirozeného světla s vysokým podílem modré je 
důležitý pro aktivní metabolismus. Zde může pomoci 
právě ECLAZ®, protože toto revoluční tepelně izolační 
sklo propouští až o 11 % více modrého denního světla s 
vlnovou délkou 480 Nm než srovnatelná izolační skla.

ECLAZ® – SKLO PRO ÚSPORU
Úspora nákladů na vytápění díky tlustému trojsklu? 
To není vždy nejlepší nápad. Klasická izolační trojskla 
nejen drží teplo uvnitř, ale také sluneční energii 
venku - často více než 45 %. ECLAZ® naopak světlo a 
teplo propouští a obojí udržuje v domě - a evidentně tak 
pomáhá šetřit náklady na vytápění a elektřinu. Protože 
slunce hřeje zadarmo.



SAINT-GOBAIN BUILDING 
GLASS

Smrčkova 2485/4 (DOCK02)
180 00 Praha 8
Česká republika

www.saint-gobain-glass.cz

Pokud jsou pro vás při plánování stavby domu nebo rekonstrukci energetické hodnoty
zasklení oken stejně důležité jako kvalita bydlení a osvětlení prostor, je ECLAZ® vynikající 
volbou pro vaše okna.

SEZNAMTE SE SE SKLEM ECLAZ®
PRÁVĚ TEĎ!
JE DOBRÉ VĚDĚT O SKLE VÍCE

0
4

0
3
7
 /

 S
G

G
 1

1 
2
0

2
0

 0
0

2
, z

m
�n

y
 v

y
h

ra
ze

n
y.

 Z
d

ro
je

: T
it

u
l: 

©
 S

A
IN

T
-G

O
B

A
IN

BEZKONKURENČNÍ VÝHODY 
Více přirozeného denního světla
ECLAZ® zaplavuje prostory světlem až o 10 % hlouběji a 
zároveň prodlužuje denní dobu, kdy se nemusí zapínat 
žádné umělé světlo. 

Účinná ochrana klimatu
Díky prostupu světla až 77% v izolačním trojskle pustí 
ECLAZ® do domu více světla a tepla a snižuje tak 
potřebu vytápění a umělého světla. Klesá zatížení CO2, a 
tím se šetří rozpočet i životní prostředí.

Z dvojskla se stává trojsklo
Izolační trojsklo CLIMATOP® ECLAZ® dosahuje téměř
stejné světelně-technické hodnoty ale je samozřejmě 
energeticky efektivnější jako izolační dvojsklo 
CLIMAPLUS® PLANITHERM® XN.

Aktivita a zdraví 
Díky více než 11 % denního světla navíc posiluje
ECLAZ® imunitní systém, zvyšuje hladinu serotoninu a
kalibruje biologické hodiny.

Solární zisky
CLIMATOP ECLAZ® propouští až o 15 % více bezplatné 
slunečníenergie oproti srovnatelným sklům a snižuje 
tak nákladyna vytápění. Jinak řečeno, sklo ECLAZ® je 
optimální volbou pro pasivní domy!

Snížený zrcadlový efekt
Sklo ECLAZ® se vyznačuje nízkou vnější
refl exí. Čím nižší je venkovní refl exe tím nižší je i
riziko srážky ptáků se sklem.

Možnost různých kombinací
SECURIT® (ESG), STADIP® (ochrana proti pádu), STADIP® 
SILENCE (zvuková izolace) a STADIP® PROTECT 
(ochrana osob a majetku).

Více informací na
www.saint-gobain-glass.cz

Obchodní zastoupení
glassinfo.cz@saint-gobain

Technické poradenství pro 
architekty a investory
podpora.glass@saint-gobain.com
fasady.cz@saint-gobain.com


