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AGC GLASS EUROPE
europejski lider w dziedzinie szkła płaskiego
Firma AGC Glass Europe z siedzibą w Brukseli zajmuje się produkcją i obróbką szkła płaskiego z przeznaczeniem dla przemysłu
budowlanego (szklenie zewnętrzne i dekoracja wnętrz) i motoryzacyjnego, a także do produkcji ogniw słonecznych i innych zastosowań specjalistycznych*.
* Transport (kolej, metro, transport wodny), AGD, zaawansowane technologie.

AGC Glass Europe jest europejskim oddziałem AGC, wiodącego
światowego producenta szkła płaskiego. Motto „Glass Unlimited”,
czyli „Szkło bez granic”, odzwierciedla możliwości oferowane
przez:
• szkło jako materiał wychodzący naprzeciw zróżnicowanym
potrzebom użytkowników (komfort, ograniczenie zużycia
energii, zdrowie i bezpieczeństwo, estetyczny wygląd);
• innowacyjne produkty i procesy będące wynikiem badańi
wi dziedzinie zaawansowanych technologii produkcji
i obróbki szkła;
• sieć 18 zakładów produkcji szkła typu float oraz ponad
100 ośrodków dystrybucji i obróbki szkła na terenie Europy
(od Hiszpanii po Rosję);
• globalną sieć sprzedaży;
AGC Glass Europe zatrudnia obecnie około 13 500 osób.
Więcej informacji znaleźć można na stronach www.agc-glass.eu
(strona korporacyjna) i www.yourGlass.com (informacje o szkle
do celów budowlanych).
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W budynkach systematycznie rośnie metraż powierzchni
szklanych. Pierwotnie po szkło sięgano głównie ze
względu na jego przejrzystość. Dzisiaj posiada ono
również inne właściwości i oferuje wiele zróżnicowanych funkcji: izolację cieplną, kontrolę działania
promieni słonecznych, bezpieczeństwo i walory estetyczne. Obecnie AGC produkuje szeroką gamę wysokowydajnych produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach mieszkalnych.
Nasza broszura pomoże Państwu wybrać optymalny
produkt z bogatej oferty firmy AGC Glass Europe.
Została ona podzielona na trzy części:
• opis funkcji produktów przeznaczonych
do zastosowań w budynkach mieszkalnych
wraz z wyjaśnieniem najważniejszych pojęć,
których znajomość jest niezbędna przy wyborze
właściwego typu oszklenia;
• prezentacja produktów AGC Glass Europe
przeznaczonych do zastosowania w budynkach
mieszkalnych z podziałem na funkcje;
• folder (zamieszczony na końcu broszury) z zestawieniem wszystkich parametrów technicznych szkła.
W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy
do odwiedzenia strony internetowej
www.yourGlass.com lub do kontaktu
z najbliższym punktem sprzedaży AGC

BOfa-architects

PR Ak T yCZNE INFORMACjE

Systemy ogrzewania i klimatyzacji pochłaniają łącznie około 70 % energii zużywanej w trakcie eksploatacji budynku. Istnieje
wiele wskaźników umożliwiających pomiar i porównanie parametrów szyb izolacyjnych i całych okien. Właściwości szkieł AGC
można porównać, stosując następujące współczynniki:

WSPółCzynnik PRzEnikAniA CiEPłA Ug

WSPółCzynnik PRzEnikAniA EnERGii
SłOnECznEj (SF)

W celu zminimalizowania strat energii i zapewnienia
optymalnej izolacji cieplnej wskazana jest jak najniższa

Współczynnik przenikania energii słonecznej (SF) okre-

wartość współczynnika przenikania ciepła (ug) szyby.

śla procentowy udział energii słonecznej przepuszczo-

Szkło o niskim współczynniku przenikania ciepła umoż-

nej przez szybę do wnętrza pomieszczenia. Im wyższy

liwia zatrzymanie w pomieszczeniu jak największej ilo-

współczynnik, tym większe korzyści wynikające z moż-

ści ciepła. Wartość Ug dla szyb może wynosić od Ug 5,8

liwości wykorzystania dodatkowego, darmowego źró-

dla szklenia pojedynczego do Ug 0,5 dla niskoemisyj-

dła ciepła i odciążenia systemu grzewczego w okresie

nych dwukomorowych szyb izolacyjnych.

zimowym. Wartość współczynnika przenikania energii
słonecznej należy dobierać w zależności od lokalizacji
i ustawienia budynku względem stron świata.

WSPółCzynnik PRzEnikAniA
śWiAtłA (Lt)

WSPółCzynniki PRzEnikAniA EnERGii
SłOnECznEj i śWiAtłA

Współczynnik przenikania światła (lt) definiuje się jako

LT

część światła widzialnego przepuszczonego przez szkło.

Ug

EXT.

Im wyższa wartość współczynnika, tym więcej światła

INT.

SF
LR

dociera do pomieszczenia. Oferta AGC obejmuje szkła
opracowane z myślą o szerokim spektrum potrzeb
użytkowników, tj. produkty o przepuszczalności światła na poziomie od zaledwie kilku procent (do zastosowań wymagających właściwości antyrefleksyjnych) aż
do 80%.

LT

Ug
ER

SF
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Podczas doboru oszklenia należy uwzględnić
wiele czynników, które mają znaczenie dla
określenia właściwości szkła odpowiadających naszym potrzebom.
Najważniejsze z nich to poziom izolacji cieplnej i kontroli słonecznej, wygląd, poziom izolacyjności akustycznej i bezpieczeństwa.

DObóR OSzkLEniA
WA żNE Py TANIA

jAki POziOm izOLACji CiEPLnEj
i kOntROLi SłOnECznEj

jAki POziOm izOLACyjnOśCi AkUStyCznEj

Spośród dostępnej oferty produktów można wybrać szyby

jowych, lotnisk lub ruchliwych dróg zwykle przykładają dużą

o zróżnicowanym poziomie ochrony w zależności od lokalizacji

wagę do poziomu izolacyjności akustycznej szyb. Poziom na-

i położenia otworów okiennych względem stron świata,

tężenia dźwięku (ciśnienie akustyczne) zazwyczaj wyraża się w

warunków klimatycznych panujących w danym regionie oraz

decybelach (dB), a poziom ochrony akustycznej określa wskaź-

oczekiwań użytkowników budynku w zakresie izolacji cieplnej.

nik ważony izolacyjności akustycznej Rw (C, Ctr). Asortyment

Mieszkańcy domów zlokalizowanych w sąsiedztwie linii kole-

AGC obejmuje szyby, które w zależności od złożenia pozwala-

• Osoby planujące budowę domu pasywnego lub
energooszczędnego zwykle decydują sie na dwukomorowe

ją osiągnąć izolacyjność na poziomie nawet do Rw 51 dB.

szyby zespolone, ponieważ takie rozwiązanie umożliwia

Poniżej przedstawiono przykłady rozwiązań AGC Phonibel od-

uzyskanie najwyższej możliwej izolacji cieplnej przy

powiednich do salonu, hallu lub prestiżowego biura, w zależ-

zachowaniu doskonałego poziomu przenikania światła.

ności od parametrów akustycznych otoczenia.

Do tego typu zastosowań zaleca się szyby o wartości

Warunki akustyczne

Ug poniżej 0,8 W (m2.k) oraz o współczynniku przenikania
energii słonecznej wyższym niż 60 %.
• Do zastosowania w oranżeriach zalecamy szkło
niskoemisyjne o wysokim poziomie kontroli słonecznej,
które zapewni ochronę przed przegrzaniem w miesiącach
letnich oraz właściwy komfort cieplny w okresie zimowym.

Szyba zespolona w złożeniu ze szkłem laminowanym Stratobel
Szyby zespolone z akustycznym szkłem laminowanym Stratophone
1

2

Uwaga: Podane wartości mają charakter wyłącznie informacyjny, ponieważ
właściwości szkła w zakresie ochrony przed różnego rodzaju dźwiękami są
uzależnione od wielu czynników.
* Więcej informacji na stronie 12.
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Ruch uliczny o niskim natężeniu
(< 50 km/h), jeden pojazd
co 15 do 30 sekund
Ruch na drodze szybkiego ruchu,
odległość 100 do 200 m od drogi
Ruch kolejowy z małą prędkością
(< 70 km/h), odległość
100 do 200 m od torów
Ruch kolejowy z dużą prędkością
(> 70 km/h), odległość
200 do 400 m od torów
Lotnisko w odległości
mniejszej niż 1 km

Zalecane szyby
Thermobel Phonibel

Współczynnik RW
(C; Ctr)

2534
(6-15-4)

34 (-1; -4)

2536
(8-12-5)

36 (-1; -4

3138
(10-15-6)

38 (-1; -4)

S3239
(6-15-111)

39 (-1; -4)

ST3643
(8-15-132)

43 (-2; -4)

Uwaga: Szyby izolacyjne AGC, w których redukcja szumów jest osiągana przez
zastosowanie różnych grubości szkła, nazywamy Thermobel PHONIBEL, jeżeli
kompozycja szyb w celu zmniejszenia hałasu obejmuje laminowane szkła Stratobel,
wówczas mówimy o akustycznej szybie zespolonej Thermobel Phonibel S, a gdy zestaw
zawiera akustyczne laminowane szkło Stratophone (specjalna akustyczna folia), wtedy
mówimy o akustycznych szybach zespolonych o nazwie Thermobel Phonibel ST.

jAki POziOm bEzPiECzEńStWA
W zależności od swojego ostatecznego przeznaczenia, niektóre rodzaje szkła oferują podwyższony poziom bezpieczeństwa.
Aby zwiększyć wytrzymałość szkła i/lub obniżyć ryzyko urazów w razie wypadku, stosuje się zwykle dwa podstawowe rodzaje
obróbki szkła.

Szkło hartowane

Szkła laminowane

Szkło hartowane ma trzy istotne zalety. Cechuje się ono

Szkła laminowane Stratobel (tafle szkła przedzielone są co

większą odpornością na uszkodzenia mechaniczne, jest mniej

najmniej jedną warstwą folii PVB3) zapewniają najwyższy do-

podatne na szok termiczny, a w przypadku rozbicia rozprysku-

stępny poziom bezpieczeństwa i są niezwykle trudne do roz-

je się na niewielkie, nieostre fragmenty.

bicia. W przypadku rozbicia fragmenty szkła pozostają na folii
PVB. Staramy sie korzystać z tych szkieł w celu ochrony przed

Schemat rozprysku szkła termicznie hartowanego

urazami (zmniejszają ryzyko zranienia się kawałkami szkła,
ochrona przed wypadnięciem – balustrady, przeszklone drzwi
balkonowe ) i / lub od kradzieży (jeśli istnieje ryzyko pęknięcia przy włamaniu). Folia PVB umieszczona pomiędzy taflami
szkła poprawia również jego parametry akustyczne i poziom
ochrony przed promieniowaniem UV (ograniczając ryzyko
blaknięcia kolorów pod wpływem promieni słonecznych).

Schemat rozprysku szkła laminowanego

3

Poliwinylobutyral.
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A3

Z ASTOSOWANIA SPECjALIST yCZNE

ORAnżERiE

OSzkLEniE DAChOWE

W przypadku oranżerii prawidłowy dobór oszklenia ma klu-

W tym przypadku najlepiej sprawdza się szkło

czowe znaczenie dla zachowania komfortu termicznego za-

thermobel® Stopray Silver:

równo w okresie letnim, jak i zimowym. Przy wyborze szkła

• doskonała ochrona przeciwsłoneczna: przez szkło przenika

do kontroli słonecznej należy uwzględnić następujące kwestie:
• W przypadku oszklonych powierzchni dachowych warto
rozważyć zastosowanie wysokowydajnych produktów
do kontroli słonecznej, takich jak np. Stopray Silver
(ze względów bezpieczeństwa w połączeniu ze szkłem
laminowanym), aby w okresie letnim uniknąć przegrzania
i efektu olśnienia na skutek intensywnego działania
promieni słonecznych.
• W przypadku przegród pionowych, aby zapewnić
izolację cieplną, zaleca się, by w zależności od poziomu
nasłonecznienia i kąta padania promieni słonecznych
stosować szyby zespolone z powłoką TopN+ lub Energy N.
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zaledwie 27 % energii cieplnej;
• przenikanie światła na poziomie 43 % pozwala zredukować
efekt olśnienia;
• doskonała izolacja cieplna dzięki wartości współczynnika
Ug równej 1,0 W/(m2.k);
• srebrna powłoka refleksyjna po zewnętrznej stronie szyby
zapewnia poczucie prywatności;
• neutralny wygląd od strony wewnętrznej.

PRODUkty
SZ yBy ZESPOLONE jEDNO I DWUkOMOROWE

Produkty przedstawione w drugiej części niniejszej broszury
można stosować w różnych konfiguracjach: w szybach zespolonych (Thermobel), w szybach zespolonych o podwyższonej
izolacyjności cieplnej (Thermobel 0.8), a także w dwukomorowych szybach zespolonych (Thermobel TG). Po wybraniu
optymalnego rozwiązania należy zastanowić się, który rodzaj
złożenia (szyba zespolona jednokomorowa czy dwukomoro-

WySOkOWyDAjnA izOLACyjnA SzybA
zESPOLOnA – thERmObEL 0.8
Thermobel IGU 0.8 to oferowana przez Grupę AGC Glass Europe nowa generacja wysokowydajnych izolacyjnych szyb zespolonych przeznaczonych do zastosowań w budownictwie
mieszkaniowym i obiektach biurowo-usługowych. Dzięki

wa) najlepiej spełni Państwa oczekiwania. Na końcu broszury

najlepszej wartości współczynnika przenikania ciepła (Ug 0,8)

znajduje się folder, który ułatwi Państwu porównanie parame-

wśród dostępnych na rynku jednokomorowych szyb zespolo-

trów poszczególnych konfiguracji.

nych jest to idealny produkt dla osób poszukujących lekkiej
i kompaktowej szyby zespolonej o wysokich parametrach izolacyjnych.

izOLACyjnE Szyby zESPOLOnE – thERmObEL
AGC oferuje szeroką gamę jednokomorowych szyb zespolonych Thermobel®. Izolacyjne szyby zespolone zbudowane są
z dwóch tafli szkła przedzielonych ramką dystansową. komora
międzyszybowa standardowo wypełniona jest gazem. Wartość współczynnika Ug dla jednokomorowych szyb zespolonych waha się pomiędzy 2,8 a 0,9.

WySOkOWyDAjnA izOLACyjnA
DWUkOmOROWA SzybA zESPOLOnA –
thERmObEL tG
Dwukomorowa izolacyjna szyba zespolona zbudowana jest
z trzech tafli szkła, przy czym tafle zewnętrzne wykonane
są z wysokowydajnego szkła niskoemisyjnego. Pozwala to
uzyskać najwyższy poziom izolacji cieplnej (z niskimi paramertrami wartości Ug 0,7–0,5 W/(m2.k)), a w konsekwencji
znacząco obniżyć zużycie energii. Dwukomorowe szyby zespolone stosuje się głównie w budynkach charakteryzujących
się minimalnym zużyciem energii (np. domy pasywne).
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IZOL ACjA CIEPLNA

thERmObEL tOP n+( t )
OPiS
• Oszklenie izolacyjne z taflą wewnętrzną
wykonaną ze szkła Planibel TopN+ lub TopN+T.

zALEty
• Wygląd: neutralny, niski poziom odbicia światła.
• Wyjątkowo korzystna wartość współczynnika Ug (1,1).
Ponad dwukrotnie lepsza izolacyjność w porównaniu
z tradycyjnymi jednokomorowymi szybami zespolonymi.
• Zauważalne korzyści z wykorzystania ciepła słonecznego.

thERmObEL tG tRi
OPiS
• Izolacyjna szyba zespolona, w której
wewnętrzna tafla wykonana jest ze szkła

• Wyjątkowo korzystna wartość współczynnika Ug (0,9–0,6 W/(m2.k)).

Planibel TRI. Optymalne rozwiązanie dla

• Wysoka przepuszczalność światła.

domów pasywnych lub energooszczędnych

• Wysoka wartość współczynnika przenikania energii słonecznej.
Pozwala wykorzystywać darmową energię słoneczną do poprawy
ogólnej efektywności energetycznej budynku 1.

• Oszklenie składa się z trzech tafli szkła,
przy czym tafla zewnętrzna wykonana
jest z wysokowydajnego szkła
niskoemisyjnego TRI.
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zALEty

• Temperatura powierzchni szkła zwróconej do wnętrza budynku jest
bardzo zbliżona do temperatury panującej w pomieszczeniu.
• Przy stałej wilgotności względnej otoczenia Thermobel TG TRI
przeciwdziała kondensacji pary wodnej na tafli zwróconej
do wewnątrz pomieszczenia.

PODW y żSZONA IZOL ACyjNOŚĆ CIEPLNA
SZyBA ZESPOLONA THERMOBEL (TOP N+ – STOPRAy – ENERGy N – TRI – TOP 1,0), W kTóREj STANDARDOWA METALOWA
RAMkA DySTANSOWA ZOSTAłA ZASTąPIONA TZW. ciePłą ramką dyStanSową warm e.

thERmObEL WARm E
OPiS
• Ciepła ramka dystansowa Warm E
zapobiega powstawaniu mostków
termicznych wzdłuż krawędzi tafli, dzięki
czemu ogranicza straty ciepła zachodzące
na brzegach szyby zespolonej.

zALEty
• Oszczędność energii: dokładne wartości różnią się nieznacznie
w zależności od wartości współczynnika Ug wykorzystanego szkła
oraz współczynnika Uf profilu okiennego i wymiarów okna.
• Przykładowo dla okna o wymiarach 1,23 × 1,48 m oszczędność
energii wahać się będzie średnio od 5 do 9 % dla całego okna,
w zależności od materiału, z jakiego wykonano profil (drewno,
PVC, aluminium).
• Zmniejszona kondensacja pary wzdłuż krawędzi tafli.
• Większy komfort cieplny: różnica temperatur pomiędzy
krawędziami i środkiem tafli jest mniejsza o 2 do 4 °C, nawet przy
ekstremalnych warunkach temperaturowych.

* Współczynnik przenikania ciepła ramy.
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IZOL ACjA CIEPLNA I kONTROL A S łONECZNA

thERmObEL tOP 1.0
OPiS
• Thermobel® Top 1.0 umożliwia znaczne

Izolacyjna szyba zespolona, w której tafla wewnętrzna została
wykonana ze szkła Planibel Top 1.0.

oszczędności energii zarówno w okresie
letnim, jak i zimowym. jest to doskonałe
rozwiązanie dla budynków mieszkalnych

zALEty

zwróconych w kierunku południowym

• korzystna wartość współczynnika Ug (1,0).

lub gdzie konieczna jest intensywna

• Wysoka ochrona przed działaniem promieni słonecznych.

eksploatacja systemów klimatyzacji.

• Neutralny wygląd.

thERmObEL EnERGy n i thERmObEL StOPRAy
OPiS
zALEty
• Izolacyjna szyba zespolona, w której
zewnętrzną taflę wykonano ze szkła
Planibel Energy N lub Stopray.
• Funkcję kontroli słonecznej dodano przez
pokrycie tafli specjalną przezroczystą
powłoką.
• Gama Stopray obejmuje szkła
w różnych kolorach, różnych zakresów
i refleksji światła.
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• Wysoki poziom kontroli słonecznej i izolacji cieplnej przez cały rok.
• Zgodność ze wszystkimi wymogami w zakresie izolacji cieplnej.
Energy n: Dyskretne oszklenie o neutralnym wyglądzie zbliżonym
do szkła bezbarwnego. Zarówno wygląd, jak i właściwości w zakresie
kontroli słonecznej i izolacji cieplnej predestynują Thermobel® Energy N
do zastosowania również do obiektów komercyjnych.
Stopray: Dzięki unikalnemu połączeniu kontroli działania promieni
słonecznych (lato) i izolacji cieplnej (zima) produkt doskonale sprawdza
się we wszystkich strefach klimatycznych. Szklenie używane głównie
w obiektach handlowych.

O. Lempereur

BEZPIECZEńST WO I OCHRONA

thERmObEL StRAtObEL
OPiS
• Złożenie wykonane z dwóch lub więcej
tafli szkła przedzielonych co najmniej jedną
warstwą wewnętrzną.
• Struktura złożenia oraz liczba warstw z folii
PVB określa poziom bezpieczeństwa w
kontekście ochrony osób i mienia, a także
ochrony przed włamaniem, ostrzałem

zALEty
• Dostępne we wszystkich klasach bezpieczeństwa w zależności
od typu złożenia i obowiązujących przepisów.
• Podwyższona izolacyjność akustyczna oraz ochrona przed
promieniowaniem UV (zapobieganie blaknięciu kolorów).
• Możliwość łączenia z innymi typami szkła w celu uzyskania
kontroli słonecznej, podwyższonej izolacji cieplnej oraz funkcji
dekoracyjnych.

z broni palnej lub eksplozjami.
• W złożeniach możliwe jest również
wykorzystanie włókien węglowych.
• Dostępne są bezbarwne, opalizujące
i kolorowe warianty folii PVB.
• Przeznaczone do zastosowania na zewnątrz
i wewnątrz budynków, zarówno w
jedno- jak i w dwukomorowych szybach

OchrOna

OchrOna

przed urazami

przed upadkiem

• Zapobieganie skaleczeniom i urazom
na skutek przypadkowego rozbicia
• 2 tafle szkła – co najmniej jedna
warstwa folii PVB
• klasa: 2B2

zespolonych.

Zobacz nagranie testu wytrzymałości
na uderzenia zamieszczone na naszej
stronie internetowej: www.yourGlass.com

• Zapobieganie wypadnięciu osób
przez szklaną powierzchnię na skutek
przypadkowego rozbicia
• 2 tafle szkła – co najmniej 2 warstwy
folii PVB
• klasa: 1B1

pOdstawOwy

Średni pOziOm

pOziOm OchrOny

OchrOny

• Akty wandalizmu
• 2 tafle szkła – co najmniej 2 warstwy
folii PVB
• klasa: P1A – P2A

• Atak przy użyciu tępych przedmiotów
• 2 tafle szkła – co najmniej 4 warstwy
folii PVB
• klasa: P3A – P4A
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P. van der kelen

IZOL ACyjNOŚĆ AkUST yCZNA
ASORTyMENT SZkIEł DO IZOLACjI AkUSTyCZNEj AGC OBEjMUjE SZEROką GAMę OSZkLEń
POjEDyNCZyCH I IZOLACyjNyCH SZyB ZESPOLONyCH.

thERmObEL PhOnibEL
OPiS
thERmObEL PhOnibEL S

• thermobel Phonibel
Szyba zespolona złożona z dwóch tafli szkła
o różnej grubości.

thERmObEL PhOnibEL St

• thermobel Phonibel S
Szyba zespolona z jedną lub dwiema taflami
szkła laminowanego Stratobel.

zALEty

• thermobel Phonibel St
Szyba zespolona z jedną lub dwiema

W różnych złożeniach można stosować inne rodzaje szkła zapewniające dodatkowe funkcje, takie jak kontrola słoneczna, walory dekoracyjne, podwyższona izolacja cieplna.

taflami szkła laminowanego Stratobel
z dźwiękochłonną folią PVB.

Dopuszczalne jest zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków
w szybach pojedynczych, zespolonych i dwukomorowych.
Szyby
izOLACyjnE

PhOnibEL
+5 db

PhOnibEL S
+7 db

PhOnibEL St
+10 db
SzkłO

PVb

+ 10 db: redukcja poziomu hałasu o około 50 %

4-12-4
(Rw = 29 dB)
Izolacyjna szyba
zespolona
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4-16-6
(Rw = 34 dB)
Asymetryczna izolacyjna
szyba zespolona

4-12-44.2s
(Rw = 36 dB)
Izolacyjna szyba
zespolona z taflą szkła
laminowanego Stratobel

4-16-44.2st
(Rw = 39 dB)
Izolacyjna szyba zespolona
z taflą dźwiękochłonnego
szkła laminowanego
Stratophone

Rw Do pomiaru wymaganego poziomu izolacyjności akustycznej służy wskaźnik Rw, który wyraża wartość uśrednioną i powinien być stosowany w połączeniu z dwoma
wskaźnikami adaptacyjnymi (C i Ctr) odnoszącymi się
do dźwięków o różnych częstotliwościach (odpowiednio
wysokich i niskich).

ATR AkCyjNy W yGL ąD

OPiS
• Izolacyjne szyby zespolone z wbudowanymi
szprosami.

OPiS
• Szyby izolacyjne ze zintegrowanymi żaluzjami, które
mogą być poruszane ręcznie lub elektronicznie

OPiS
• Szkło typu float trawione z jednej strony
wysokiej jakości kwasem.
• Dostępne w wersji antypoślizgowej
przeznaczonej do konstrukcji posadzek
i schodów

OPiS
• Wzorzyste szkło w szerokiej gamie wzorów.

thERmObEL SzPROSy
zALEty
• Wygląd szyby można dowolnie zmieniać, stosując szprosy
o różnorodnej fakturze, szerokości i barwie.
• łatwość utrzymania w czystości.
• Wysoki poziom izolacji cieplnej.

thERmObEL StORE
zALEty
Ten rodzaj szkła daje Ci pełną kontrolę światła i ciepła słonecznego
wpadającego do pomieszczenia. Dodatkowo daje kontrolę słoneczną
i zapewnia prywatność.

mAtELUX
zALEty
• Szkło matowe o neutralnym, satynowym wykończeniu
gwarantuje ochronę prywatności.
• łatwe do utrzymania w czystości, wyjątkowo odporne
na zabrudzenia.
• Wysoki poziom przenikania światła wynoszący w zależności
od grubości tafli nawet do 90 %.

imAGin
zALEty
Unikalny wygląd szkła, można osiągnąć pewien poziom prywatności
bez ograniczeń przepuszczalności światła.
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www.alexandershouses.com (alexander cambron)

OChROnA śRODOWiSkA
THERMOBEL GREEN

OPiS
• Izolacyjne szyby zespolone (jedno- lub

• Bardziej racjonalne wykorzystanie mas uszczelniających:

dwukomorowe) łączące w sobie trzy główne

• pozwala o 50 % ograniczyć ilość kitu szklarskiego

zalety: troskę o środowisko naturalne, nisko-

• ułatwia proces szklenia

emisyjność i bezpieczeństwo.

• podnosi jakość wykończenia uszczelki, co podnosi ogólne
walory estetyczne szyby

• Wiele produktów z linii AGC Thermobel
dostępnych jest również w wersji bardziej

• W całości zdatne do ponownego przetworzenia.

przyjaznej dla środowiska: Thermobel®

• Do produkcji używane są elementy pochodzące z tego regionu.

Green. Produkty takie posiadają dodatkowe

• Dostarczane z krawędziami tępionymi trapezowo, co eliminuje
ryzyko urazów podczas transportu i obróbki. Tego typu
wykończenie krawędzi pozwala również ograniczyć ryzyko
pęknięcia podczas transportu, obróbki i magazynowania szkła.

właściwości.
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zALEty

ET ykIET y

Wybrane złożenia dwukomorowych szyb

W 2010 r. firma AGC otrzymała certyfikat cradle to

zespolonych Thermobel® TG TRI5 zostały

cradle dla szkieł typu float i szkieł z miękkimi powłokami

wyróżnione etykietą Passive house.

w ramach programu o tej samej nazwie prowadzonego

jest to przyznawany w oparciu

przez niezależną instytucję MBDC.

o surowe kryteria niemiecki certyfikat

Cradle to Cradle (dosłownie: „od kołyski po kołyskę”,

poświadczający, że dany produkt może

C2C) to program oceny ogólnego oddziaływania

być wykorzystany do budowy domów

produktów na środowisko naturalne na przestrzeni

pasywnych.

całego cyklu ich życia. Dzięki wdrożeniu filozofii i zasad
etycznych C2C firma AGC jako pierwszy europejski
producent szkła otrzymała prawo stosowania etykiety

AGC Flat Glass Czech jest członkiem –

Cradle to Cradle.

srebrnym – Czeskiej Rady Budownictwa
Zielonego (CZGBC)
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rePublika czeSka / SłowacJa
AGC Flat Glass Czech
Sklářská 450, 416 74 teplice
tel.: + 420 417 50 11 11
e-mail: czech@eu.agc.com
www.agc-glass.eu

inne kraJe
AGC Flat Glass Czech
Sklářská 450, 416 74 teplice
tel.: + 420 417 50 11 11
e-mail: czech@eu.agc.com
www.agc-glass.eu

SieĆ dyStrybucJi – PolSka
AGC Gdańsk Sp. z o.o.
Podmiejska 5, 83-000 Pruszcz Gdański
tel.: + 48 58 682 2033
e-mail: gdansk@eu.agc.com
www.agc-gdansk.pl

AGC Opatów Sp. z o.o.
Čmielowska 3, 27-500 Opatów
tel.: + 48 15 868 4444
e-mail: opatow@eu.agc.com
www.agc-opatow.pl

AGC Silesia Sp. z o.o.
ul. m. jachimowicza 11, 58-306 Walbrzych
tel.: + 48 74 666 3313
e-mail: silesia@eu.agc.com
www.agc-silesia.pl

AGC Warszawa S.A.
byslawska 73, 04-993 Waszawa
tel.: + 48 22 612 64 14
e-mail: warszawa@eu.agc.com
www.agc-warszawa.pl

FGt Polska S.A.
Armii krajowej 1, 95-035 Ozorków
tel.: + 48 42 270 07 00
e-mail: fgt@eu.agc.com
www.fgt-ozorkow.pl

SieĆ dyStrybucJi – rePublika czeSka
AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Salaš 86, 763 51 zlín
tel.: + 420 577 100 611
e-mail: fenestra@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Przedsięborstvo brno:
Podstranská 14a, 627 00 brno
tel.: + 420 548 423 303
e-mail: fenestra.brno@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC Fenestra, a. s., člen AGC Group
Przedsięborstvo nesovice:
Letošov 140, 683 33 nesovice
tel.: + 420 517 325 411
e-mail: fenestra.nesovice@eu.agc.com
www.agc-fenestra.cz

AGC hradec králové, a. s., člen AGC Group
kotrčova ul. 615, 503 01 hradec králové
tel.: + 420 495 212 430
e-mail: hradeckralove@eu.agc.com
www.agc-hradeckralove.cz

AGC moravské budějovice, s. r. o., člen AGC Group
Dopravní 127, 676 02 moravské budějovice
tel.: + 420 568 422 422
e-mail: moravskebudejovice@eu.agc.com
www.agc-moravskebudejovice.cz

AGC moravské budějovice, s. r. o., člen AGC Group
Przedsięborstvo Žďár nad Sázavou:
Strojírenská1, 591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: + 420 566 622 646
e-mail: moravskebudejovice@eu.agc.com
www.agc-moravskebudejovice.cz

AGC Olomouc, s. r. o., člen AGC Group
Příčná 1198/1A, 722 00 Olomouc-hodolany
tel.: + 420 585 156 111
e-mail: olomouc@eu.agc.com
www.agc-olomouc.cz

AGC Processing teplice, a. s., člen AGC Group
za drahou 462, 416 74 teplice
tel.: + 420 417 503 200
e-mail: processingteplice@eu.agc.com
www.agc-processingteplice.cz

AGC Processing teplice, a. s., člen AGC Group
Przedsięborstvo Praha:
báštěcká 85, 205 69 klíčany, Praha-Východ
tel.: + 420 284 007 911
e-mail: praha@eu.agc.com
www.agc-processingteplice.cz

AGC Processing teplice, a. s., člen AGC Group
Przedsięborstvo kryry:
tovární, 439 81 kryry
tel.: + 420 415 235 511
e-mail: kryry@eu.agc.com
www.agc-kryry-processing.cz

AGC Stod, s. r. o., člen AGC Group
Průmyslová 782, 333 01 Stod
tel.: + 420 377 350 714
e-mail: stod@eu.agc.com
www.agc-stod.cz

AGC Stod, s. r. o., člen AGC Group
Przedsięborstvo Sokolov:
Stará březovská 2067,
PO bOX 88, 356 01 Sokolov
tel.: + 420 352 661 976
e-mail: stod@eu.agc.com
www.agc-stod.cz

SieĆ dyStrybucJi – SłowacJa
AGC trenčín s. r. o.
Súvoz 12, 911 01 trenčín
tel.: + 421 32 744 1525
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC trenčín s. r. o.
Przedsięborstvo banská bystrica:
kremnička 9A, 974 05 banská bystrica
tel.: + 421 48 416 3070
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC trenčín s. r. o.
Przedsięborstvo bratislava:
mlynské Luhy 29, 821 05 bratislava
tel.: + 421 24 341 5312
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC trenčín s. r. o.
Przedsięborstvo nitra:
novozámocká 185, 949 05 nitra-Dolné krškany
tel.: + 421 37 651 3220
e-mail: trencin@eu.agc.com
www.agc-trencin.sk

AGC trenčín s. r. o.
Przedsięborstvo košice:
Osloboditelov 68, 040 01 košice – barca
tel.: + 421 55 678 2343
e-mail: obchod.ke@eu.agc.com
www.agc-tatry.sk

AGC trenčín s. r. o.
Przedsięborstvo Prešov:
Lubochnianská 2, 080 01 Prešov
tel.: + 421 51 776 5705
e-mail: obchod.po@eu.agc.com
www.agc-tatry.sk

w w w.your G la s s .com

AGC Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie. Adresy na stronie www.yourGlass.com.
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PolSka
AGC Flat Glass Polska
bysławska 73, 04-993 Waszawa
tel.: + 48 22 872 02 23
e-mail: polska@eu.agc.com
www.agc-glass.eu

