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SainT-Gobain GlaSS

 
Pohodlí a ochrana  
životního prostředí

K dostání i jako  

varianta vhodná  

k tepelnému tvrzení!



SainT-Gobain GlaSS

Trvalý pocit pohodlí a úspora v jednom

 Vlastnosti výrobku 

Energetická účinnost: Úspora energie 
díky optimální tepelné izolaci. Snižuje 
náklady na topení v důsledku výrazně 
nižších tepelných ztrát. Aktivně přispívá 
k ochraně životního prostředí (snižuje 
emise Co2).  

Zimní komfort: Výborně izoluje  
interiér proti chladu a průvanu  
(hodnota Ug: 1,0). Maximální využití 
plochy v obytné zóně. Žádné teplotní  
rozdíly uvnitř místnosti, protože  
studená místa zmizí. Větší pocit  
pohodlí zejména v zimě. 

Letní komfort: Příjemné teploty 
v místnosti i v létě při optimálním 
využití solárních zisků  
(hodnota g: 52 %).

Komfort denního světla: Vysoká 
světelná propustnost. Propouští do 
místností více přirozeného denního 
světla.  

Možnosti kombinace:
SGG COOL-LITE (protisluneční sklo),  
SGG STADIP SILENCE (akustické sklo), 
SGG BIOCLEAN (samočisticí sklo),  
SGG STADIP PROTECT (bezpečnostní 
sklo) a designová skla.

Praktické informace: Prostor mezi 
tabulemi může být pro dosažení  
maximální tepelné izolace vyplněn 
vzácnými plyny argonem nebo  
kryptonem. Standardně dodáváno  
na plaveném skle (SGG PlaniClEaR) 
o tloušťce 4, 6, 8 a 10 mm. 
 
Označení CE: Garantuje dodržování 
všech směrnic a norem platných v EU 
týkajících se výrobního procesu, a tím 
i konstantně vysokou kvalitu výrobků.

 Použití 

• okna 
• francouzská okna 
• zimní zahrady 
• fasády     

SGG PLANITHERM® onE
Sklo SGG PLANITHERM ONE kombinuje vynikající komfort bydlení s účinným energetickým managementem. Toto izolační 
dvojsklo se špičkovou hodnotou Ug = 1,0 přesvědčí výbornou tepelnou izolací, která zabraňuje výskytu studených zón 
a průvanu v blízkosti oken: teplo se rovnoměrně rozprostře po místnosti. V důsledku menší potřeby vytápění sklo výrazně 
přispívá ke snížení emisí CO2. V létě díky hodnotě g = 52 % mnohem lépe pohlcuje přímé sluneční záření než jiná tepelně 
izolační skla. Tyto výhody šetří nejen Vaši peněženku a životní prostředí, ale zvyšují také pocit pohodlí. 

S variantou vhodnou k tepelnému tvrzení SGG PLANITHERM ONE II lze flexibilně a bez problémů realizovat všechny apli-
kace, které vyžadují použití bezpečnostního skla. 
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sgg PLANITHERM ONE

Složení v mm Plynová výplň Hodnota Ug**   
(W/m2 K)

Světelná pro-
pustnost* (v %)

Hodnota g* 
(v %)

Odraz světla* 
(v %)

4/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 72 52 22

4/12/4/12/4
Argon ≥ 90 % 0,7 59 38 32

Krypton ≥ 90 % 0,4 59 38 32

sgg PLANITHERM ONE sAfE (sgg PLANITHERM ONE ll na POZiCi 3)

4/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 72 53 22

6/16/4 Argon ≥ 90 % 1,0 71 52 22

 

 

* Hodnota Ug: 1,0 W/m2 K při 90% argonové výplni

N
íz

ko
em

is
ní

 p
ov

la
k 

 

Zvenku

TL: 72 %
g: 52 %

Zevnitř

Vzácný
plyn*

SGG CLIMAPLUS ONE 
s neviditelným tepelně 
izolačním povlakem 
z ušlechtilého kovu

+20 °C

** dle normy En 673  ** dle normy En 673

LCA – Analýza životního cyklu
EPD – Environmentální prohlášení o produktu

www.saint-gobain-glass.com www.climaplus-securit.com

sAINT-gObAIN gLAss
Obchodní kancelář 
pro Českou republiku

Tel.: +420 271 029 403  
Email: glassinfo.cz@saint-gobain.com


