
CLIMATOPFAMILY
Komfortowy wybór
Rodzina produktów CLIMATOPFAMILY to 

6 propozycji gotowych dwukomorowych pa-
kietów szybowych z ciepłą ramką Swisspa-
cer, mających spełnić konkretne oczekiwa-
nia klienta. Wybór odpowiedniej funkcji okna 
– czy to akustyka, energooszczędność, czy 
też bezpieczeństwo – często wiąże się z po-
trzebą poznania wielu technicznych aspektów 
budowy bądź parametrów okna. CLIMATOP-
FAMILY zapewnia łatwość i prostotę wybo-
ru w zależności od funkcji, jakiej się od okna 
oczekuje. FAMILYSILENCE to produkty prze-
znaczone dla użytkowników ceniących so-
bie komfort akustyczny, ciszę i spokój w zgieł-
ku miasta (SILENCEcity) czy okolicy lotniska 
(SILENCEair). FAMILYECO są produktami 
szczególnie polecanymi do budynków, któ-
rych mieszkańcom zależy na niskich kosz-
tach ogrzewania (ECOterm) oraz dodatkowo 
na pozyskiwaniu darmowej energii z promie-
niowania słonecznego (ECOsun). FAMILYSA-
FE to ostatnia grupa produktów, której głów-
nym zadaniem jest zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa zarówno w zakresie ochro-
ny przed włamaniem (szyby laminowane SA-
FEhome), a także w razie rozbicia czy wpad-
nięcia na szkło (szyby harfowane SAFEkids).

PRIVA-LITE
Innowacyjne rozwiązanie  
w architekturze
Szkło PRIVA-LITE to aktywne szkło, które 

zmienia swoją przezierność, wykorzystując 

do tego energię elektryczną, która przecho-
dzi przez cienką warstwę ciekłych kryszta-
łów, powodując tym samym zmianę transpa-
rentności szklanej tafli. Zyskujemy przy tym 
wysoką przepuszczalność światła oraz pod-
wyższony poziom bezpieczeństwa. To inno-
wacyjne rozwiązanie, zapewniające komfort 
i dyskrecję, można stosować m.in. jako 
ścianki działowe, drzwi przesuwne i piwoto-
we. Idealnie pasuje np. do wykorzystania 
w salach konferencyjnych, gdzie może stwo-
rzyć na żądanie mleczną taflę, która posłuży 
jako ekran do projekcji filmów. PRIVA-LITE 
może być też stosowany do tworzenia przy-
kuwających uwagę witryn sklepowych, wy-
świetlając dyskretne animacje czy wzory.

CLIP-IN
Design plus wysokie parametry
System ścian działowych CLIP-IN SILENCE 

to kompleksowe rozwiązanie łączące w so-
bie nowoczesny charakter dużych powierzch-
ni wykonanych ze szkła z ochroną akustycz-
ną i maksymalną przepuszczalnością świa-
tła. Wydzielone za jego pomocą pomiesz-
czenie biurowe jest bardzo dobrze doświetlo-
ne i daje wrażenie większego niż w rzeczywi-
stości. Właściwości dźwiękoszczelne systemu 
zapewniają komfortowe warunki pracy, nieza-
kłócone hałasami dochodzącymi z domu. Do-
datkowym atutem jest stosowanie w systemie 
bezpiecznego szkła hartowanego i laminowa-
nego, które minimalizuje ryzyko odniesienia 
jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu w przy-
padku ewentualnego stłuczenia ścianki.

Saint-Gobain
Saint-Gobain jest wiodącym dostawcą najwyższej jakości rozwiązań oraz najbardziej innowa-
cyjnych produktów z zakresu szkła dla architektury, budownictwa, sektora produkującego 
okna i drzwi. Działania Saint-Gobain koncentrują się na zapewnieniu swoim klientom rozwią-
zań szklanych dla najwyższego komfortu użytkowania i rozwoju oraz podkreślenia piękna ar-
chitektury. Szczególnie warto podkreślić nowoczesną ofertę szyb dwukomorowych  
np. CLIMATOPFAMILY, oraz gamę innowacyjnych produktów do wnętrz w oparciu o aktywne 
szkło PRIVA-LITE, system ścianek dźwiękochłonnych CLIP-IN i dekoracyjne szkło Mastersoft. www.glassolutions.pl

Łączymy tradycję i sprawdzone 
rozwiązania z innowacyjnością, 
najnowszą technologią dla 
zapewnienia maksymalnego 
komfortu.

Kontakt:
Maciej Jeżewski
Kierownik ds. Projektów
tel. 666 028 494
maciej.jezewski@saint-gobain.com

MASTER-SOFT
Nowoczesny design 3d
SGG MASTER-Soft to najnowszy wzór 

z rodziny SGG MASTERGLASS. Charaktery-
zuje się nowoczesnym designem nawiązują-
cym do technologii 3D, który nadaje efekt 
miękkości i delikatności. Design odwołuje 
się do najwyższych standardów projekto-
wych. MASTER-SOFT to materiał atrakcyjny 
dla oka i przyjemny w dotyku. Szkło posiada 
delikatną teksturę o wyściełanej powierzch-
ni, lekko ziarnistej w dotyku. Materiał przeka-
zuje nieostry obraz tła, który zanika w miarę 
oddalania.
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www.pl.saint-gobain-glass.com

PRIVA-LITE – włączone ON PRIVA-LITE – wyłączone OFF




