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Szk?o Saint-Gobain do Twoich okien
Szk?o to najwa?niejszy element okna, który mo?e znacznie przyczyni? si? do komfortu mieszka?ców,
oszcz?dno?ci energii i ochrony.
Od dawna szk?o stosowane jest w budowie przejrzystych ?cian, aby wpu?ci? do ?rodka ?wiat?o dzienne i
ciep?o promieni s?onecznych, jednocze?nie chroni?c wn?trza przez przeci?gami i zachowuj?c optymaln?
temperatur? we wn?trzach budynków.
Okna zastosowane w domu oferuj? wiele korzy?ci. W porównaniu do prostych okien z bia?ego szk?a, wci??
stosowanych w niektórych mieszkaniach, podwójne szyby zespolone (teraz nazywane szybami o
wzmocnionej termoizolacyjno?ci), czy nawet potrójne szyby zespolone znacznie poprawi?y parametry szk?a
bia?ego, zapewniaj?c jeszcze wi?cej korzy?ci w zakresie izolacji cieplnej i akustycznej, ochrony osób i
mienia, a nawet ?atwiejszego utrzymania i zachowania prywatno?ci.
W zale?no?ci od potrzeb, mo?esz wybra? spo?ród wielu ró?nych rozwi?za? oferowanych przez Saint-Gobain
Building Glass Europe, aby uzyska? optymalne w?a?ciwo?ci okien, utrzymuj?c przyjemn? temperatur? w
domu, jednocze?nie oszcz?dzaj?c pieni?dze.
Jak mam wybra? okna dla siebie?
Zapoznaj si? z ró?nymi kryteriami wyboru okien,
Wybierz rozwi?zanie najlepiej odpowiadaj?ce Twoim potrzebom wed?ug ww. kryteriów.

G?ównymi kryteriami, jakie nale?y wzi?? pod uwag? przy wyborze odpowiedniego szk?a okiennego i
szklanych drzwi przesuwnych s?:
Oszcz?dno?? energii
Obni? rachunki za energi? dzi?ki naszym rozwi?zaniom. Monta? energooszcz?dnych okien, które nie tylko
zapobiegaj? utracie ciep?a, lecz daj? dost?p do ?wiat?a dziennego i zysków energii s?onecznej, mog? da? Ci
28% oszcz?dno?ci na rachunkach za ogrzewanie rocznie w porównaniu do starych okien i ram.
Nasze badania wykaza?y, ?e wielu w?a?cicieli domów nie ma ?wiadomo?ci ró?nic w parametrach ró?nych
typów szk?a okiennego, zak?adaj?c, ?e szklenie podwójne jest równie energooszcz?dne. W rzeczywisto?ci
natomiast istniej? znaczne ró?nice w parametrach poszczególnych typów szk?a.
Przyjemny ch?ód latem
Szk?o przeciws?oneczne mo?e by? zastosowane w celu zapewnienia komfortu we wn?trzach poprzez
zapobieganie gromadzenia si? nadmiernej ilo?ci ciep?a w s?oneczne dni, bez potrzeby kosztownej
klimatyzacji czy zastosowania ?aluzji.
?atwe utrzymanie
Zapomnij o cz?stym i ?mudnym myciu okien dzi?ki ?atwemu w utrzymaniu szk?u! Przezroczysta pow?oka
na?o?ona na zewn?trzna powierzchni? szk?a wychwytuje energi? s?o?ca i deszczu, aby skutecznie usun??
kurz i brud.
Redukcja ha?asu
Szk?o d?wi?koszczelne mo?e by? zastosowane w celu zablokowana ha?asu na zewn?trz, aby? móg? cieszy?
si? spokojem i cisz? w swoim domu. Zanieczyszczenie ha?asem to powa?ny problem, szczególnie wówczas,
gdy mieszkasz w pobli?u portów lotniczych lub ruchliwych ulic. Zbyt du?e nat??enie ha?asu mo?e by?
szkodliwe dla zdrowia (podwy?szony poziom stresu, zak?ócony sen). Mo?e równie? przeszkadza? w nauce i
koncentracji.
Bezpiecze?stwo i ochrona dzi?ki odpowiednim oknom w Twoim domu
Oferujemy szerok? gam? typów szk?a, które umo?liwi? Ci nape?ni? Twój dom ?wiat?em, jednocze?nie
zapewniaj?c Ci bezpiecze?stwo i ochron?.
Szk?o bezpieczne, które mo?e by? utwardzane lub laminowane, w zale?no?ci od miejsca i sposobu
wykorzystania, chroni przez ryzykiem powa?nych urazów spowodowanych przypadkowym uderzeniem lub
st?uczeniem. Gdy szk?o si? st?ucze, st?ucze si? w sposób bezpieczny, chroni?c Ci? przed ryzykiem
powa?nego urazu.
Szk?o o podwy?szonych parametrach bezpiecze?stwa stanowi pomoc w ochronie domu przed w?amaniami i
aktami wandalizmu poprzez opó?nienie lub nawet zapobieganie wtargni?ciu przez okno w przypadku
st?uczenia czy uszkodzenia
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