
SZKŁO Z POWŁOKĄ PRZECIWSŁONECZNĄ
Zadaniem powłoki przeciwsłonecznej, którą pokryte jest szkło SGG COOL-LITE, jest przepuszczenie do pomieszczenia pożądanej ilośći 
światła i zmniejszenie ilości dostającej się przez szyby energii słonecznej, co wydatnie ogranicza nagrzewanie się pomieszczenia. Niski 
Solar Factor (g) szkła zmniejsza ilość energii słonecznej przedostającej się do wnętrza o prawie 2/3 (np. SGG COOL-LITE SKN 154) 
w stosunku do tradycyjnej szyby zespolonej wykonanej na bazie szkła typu float (dla szyby zespolonej 6-16-4 SGG PLANILUX – g=73% 
a dla 6-16-4 SGG COOL-LITE SKN 154 – g=27%)

SZKŁO Z FUNKCJĄ IZOLACJI AKUSTYCZNEJ
SGG STADIP  SILENCE to bezpieczne szkło laminowane zaprojektowane z myślą o zapewnieniu ochrony przed hałasem. Barierę dla nadmiernej 
ilości decybeli stanowi folia PVB (A) umieszczona pomiędzy taflami szkła. Zastosowanie SGG STADIP SILENCE w szybie zespolonej pozwala na 
znaczne wytłumienie hałasu w budynkach mieszkalnych i przemysłowych położonych w pobliżu lotnisk, torów kolejowych, autostrad, czy też 
w centrum miasta. Ze tego szkła wykonywane są również kabiny tłumaczy symultanicznych. Szkło SGG STADIP SILENCE można łączyć z innymi 
powłokami, m.in. samoczyszczącą czy przeciwsłoneczną.

SZKŁO SAMOCZYSZCZĄCE
Powierzchnia szkła SGG BIOCLEAN pokryta jest niewidoczną, mineralną substancją o własnościach fotokatalitycznych i hydrofilnych 
uaktywniających się pod wpływem światła słonecznego i deszczu. Powłoka jest rozwiązaniem wygodnym i ekonomicznym - utrzymuje 
szkło w czystości bez udziału człowieka i bez potrzeby stosowania jakichkolwiek detergentów. Powłoka, trwale naniesiona na powierzchnię 
szkła, nadaje mu także bardzo wysoką wytrzymałość. SGG BIOCLEAN przeznaczone jest do zastosowania w oknach i drzwiach balkonowych, 
werandach, szklarniach i ogrodach zimowych, na przeszklonych elewacjach, witrynach zewnętrznych oraz w małej architekturze miejskiej. 
Powłokę samoczyszczącą można łączyć z innymi powłokami (tzw. dual coating), między innymi niskoemisyjną oraz przeciwsłoneczną.

SZKŁO ORNAMENTOWE
SGG MASTERGLASS to grupa nowoczesnych, półprzeziernych szkieł ornamentowych produkowanych metodą walcowania płynnego szkła 
pomiędzy dwoma cylindrami z których jeden pokryty jest wygrawerowanym wzorem. Grupa składa się z 6 atrakcyjnych wzorów szkła różniących 
się rysunkiem ornamentu. Poszczególne wzory mogą zostać poddane przetworzeniu (cięciu, obróbce krawędziowej, hartowaniu, laminowaniu, 
emaliowaniu, srebrzeniu i in.), co zwiększa spektrum możliwości ich zastosowania we wnętrzach mieszkalnych.

SZKŁO LAKIEROWANE
SGG PLANILAQUE EVOLUTION to szkło lakierowane dedykowane do zastosowań wewnętrznych takich jak: okładzina ścienna, element mebli, drzwi 
szaf i in. Nieprzezierny, nasycony kolorem wygląd szkła uzyskany został poprzez nałożenie na tylną powierzchnię powłoki wysokoodpornego 
lakieru, a następnie jej wypalenie. Skład użytego lakieru został dobrany tak, aby można było stosować szkło w pomieszczeniach o podwyższonej 
wilgotności. Szkło oferowane w palecie12 atrakcyjnych barw, z których 2 nowe odcienie to: Ognista Czerwień i Szarość Tytanu.

SZKŁO EKSTRA BIAŁE
SGG DIAMANT to ekstra białe szkło typu float o bardzo wysokiej przezierności. Oddaje ono kontrasty wierniej niż zwykłe szkło bezbarwne, 
a widziane przez nie barwy są żywe i naturalne. Znakomite właściwości optyczne sprawiają, że jest ono chętnie stosowane w muzeach, 
galeriach, czy salonach jubilerskich, gdzie ważne jest zachowanie prawdziwych kolorów prezentowanych przedmiotów. Za niezwykłą przezierność 
i neutralność szkło to cenione jest także przez projektantów i producentów mebli. 

SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA to wiodący producent 
szkła płaskiego w Polsce. Fabryka firmy w Dąbrowie 
Górniczej jest jedną z najnowocześniejszych hut 
szkła float na świecie. Produkty Saint-Gobain Glass 
są powszechnie wykorzystywane w budownictwie 
mieszkaniowym oraz usługowym (biurowce, 
centra handlowe). Inteligentne rozwiązania 
stosowane przez firmę Saint-Gobain Glass, takie 
jak powłoki samoczyszczące, przeciwsłoneczne 
czy niskoemisyjne sprawiają, że szkło producenta 
chętnie wykorzystywane jest w szybach zespolonych 
oraz na elewacjach nowoczesnych biurowców. 
Na uwagę zasługuje także zastosowania szkła 
Saint-Gobain Glass wewnątrz pomieszczeń. 
Nowoczesne, atrakcyjne wzory proponowanych 
szkieł ornamentowych chętnie wykorzystywane 
są do dekoracji przestrzeni (jako wypełnienie 
drzwi przesuwnych, ścianki działowe, przegrody, 
blaty stołów itp.) oraz jako element mebli. Szkło 
lakierowane, ze względu na znakomite parametry 
techniczne i atrakcyjne kolory, jest materiałem 
chętnie wybieranym przez projektantów wnętrz.   
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