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szkło budowl ane
Kategorie korzyści dla produktów,
w których Pilkington oferuje najlepsze z rozwiązań:
Ochrona przed słońcem (szkło przeciwsłoneczne: Pilkington Suncool™, Pilkington Eclipse Advantage™, Pilkington Solar-E™)
Izolacja cieplna (szkło niskoemisyjne Pilkington Optitherm™ S1, szyby zespolone Pilkington Insulight™ Therm)
Ochrona przed ogniem (szkło ognioochronne: Pilkington Pyrostop™, Pilkington Pyrodur™)
Ochrona przed hałasem (szkło Pilkington Optiphon™, szyby Pilkington Insulight™ Phon)
Bezpieczeństwo (szkło hartowane bezpieczne, szkło laminowane Pilkington Optilam™)
Ochrona przed atakiem (szkło laminowane Pilkington Optilam™)
Samoczyszczenie (szkło Pilkington Activ™, Pilkington Activ Suncool™)
Dekoracja (szkło z sitodrukiem, szkło emaliowane, szkło Pilkington Optifloat™ Opal, szkło ornamentowe)
Systemy szklane (Pilkington Planar™, Pilkington Profilit™)
Zastosowania specjalne (szkło „policyjne” Pilkington Mirropane™, szkło „ekstra białe” Pilkington Optiwhite™)

Pilkington Polska Sp. z o.o.
ul. Wołoska 18, Curtis Plaza
02-675 Warszawa

Różnorodność asortymentu szyb marki Pilkington otwiera szeroką gamę ich zastosowań, począwszy od zwykłych szyb stosowanych w stolarce
okiennej dla budownictwa mieszkaniowego, poprzez szklane fasady i dachy biurowców oraz obiektów użyteczności publicznej, aż po elementy
wystroju wnętrz, jak np. ścianki działowe, drzwi, podłogi, czy meble.

tel.: 22/ 548 75 00
fax: 22/ 548 75 22
www.pilkington.pl

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego serwisu internetowego przygotowanego specjalnie dla Architektów. Serwis znajduje się na stronie
www.pilkington.pl/architekci.

Biuro Doradztwa Technicznego
tel.: 22/ 548 75 07

Salon IZAR REPECHAGE, Warszawa - system Pilkington ProfilitTM

fax: 22/ 548 75 22
Hotel Spa Dr Irena Eris, Krynica Zdrój - system Pilkington PlanarTM

Grupa NSG, do której należy Pilkington, jest jednym z
największych na świecie producentów i przetwórców
szkła budowlanego. W Polsce dział produktów dla
budownictwa reprezentowany jest przez producenta
szkła firmę Pilkington Polska oraz sieć zakładów
przetwórczych Pilkington IGP.
Różnorodność zastosowań szkła w nowoczesnej
architekturze stawia wysokie wymagania
producentom szkła budowlanego. Pilkington od
początku swego istnienia jest liderem innowacji
i stara się szybko reagować na zmieniające się
potrzeby rynku.
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Biurowiec Tulipan House, Warszawa - szyby zespolone Pilkington InsulightTM Sun i Pilkington InsulightTM Protect
Wieloletnie doświadczenie w branży szklarskiej oraz
ciągła praca nad ulepszaniem produktów pozwala
oferować szyby dopasowane do różnorodnych
ciekawych rozwiązań architektonicznych. Oprócz
oczywistej dbałości o korzyści płynące z parametrów
technicznych danego rodzaju szkła, ogromna

waga przywiązywana jest również do estetyki
oferowanych wyrobów.
Nasze szkło spełnia wiele różnych funkcji,
począwszy od ochrony przed słońcem oraz izolacji
cieplnej, poprzez ochronę przed ogniem czy
hałasem, zapewnienie bezpieczeństwa, aż po

możliwości wykorzystania go w systemach szklenia:
szkło profilowe w systemie Pilkington Profilit™ lub
szkło mocowane punktowo w bezramowym systemie
szklenia strukturalnego Pilkington Planar™.

Biurowiec Comarch, Kraków - szkło Pilkington Solar-E TM

