SGG PLANITHERM XN

Opis
Jest to najlepsze szk?o niskoemisyjne dost?pne na rynku, zapewniaj?ce najwy?sze parametry podwójnych i
potrójnych szyb zespolonych pod wzgl?dem energooszcz?dno?ci.
SGG PLANITHERM® XN jest idealnym rozwi?zaniem do wszystkich okien, w przypadku których wa?ny
jest neutralny wygl?d i dobre parametry energetyczne.
Przyk?adowe zastosowania:
Budownictwo mieszkaniowe
Okna – zarówno w budynkach modernizowanych, jak i nowo projektowanych
Du?e przesuwne okna balkonowe i tarasowe
Zastosowania komercyjne
Fasady, w przypadku których projektant chce osi?gn?? niskie warto?ci wspó?czynnika Ug.

ZALETY
Energooszcz?dno?? - Koszty energii stale rosn?, dlatego w nowoczesnym budownictwie coraz
wi?ksz? rol? odrywa wykorzystanie energooszcz?dnych technologii. Nowe
szk?o SGG PLANITHERM® XN to idealne rozwi?zanie w tym zakresie, poniewa? zapewnia
najwy?sz? energooszcz?dno??, a jednocze?nie najlepsz? przepuszczalno?? ?wiat?a.
Z jednej strony, pozwala to na znaczne obni?enie zu?ycia energii, kosztów ogrzewania, a w rezultacie
tak?e emisji CO2. Z drugiej strony, dzi?ki efektywnemu wykorzystaniu energii promieniowania
s?onecznego, przyczynia si? do poprawy komfortu cieplnego pomieszcze?, równie? w sezonie

zimowym.
Do?wietlenie pomieszcze? - SGG PLANITHERM® XN ustanawia nowy standard pod wzgl?dem
zapewnienia najlepszego do?wietlenia pomieszcze? ?wiat?em dziennym, poprawiaj?c komfort
u?ytkowników i obni?aj?c zapotrzebowanie na sztuczne o?wietlenie.
Szk?o SGG PLANITHERM® XN zapewnia najwy?szy poziom przepuszczalno?ci ?wiat?a – do 74% w
przypadku potrójnej szyby zespolonej i do 82% w przypadku podwójnej szyby zespolonej.
Estetyka - Wygl?d szk?a SGG PLANITHERM® XN jest neutralny pod wzgl?dem estetycznym;
kolory – zarówno ogl?dane przez szyb?, jak i odbite – s? odwzorowane wyj?tkowo wiernie.
Komfort w sezonie zimowym - Bardzo niska warto?? wspó?czynnika Ug (do 0,5 W/m²K) ogranicza
do minimum straty ciep?a. Dlatego, nawet zim? w pobli?u okien, w pomieszczeniu jest zawsze ciep?o i
przyjemnie.

VIDEO

PRZETWARZANIE
Szk?o termoizolacyjne SGG PLANITHERM® XN wyst?puje w podwójnych i potrójnych szybach
zespolonych. Mo?liwo?ci przetwarzania szk?a SGG PLANITHERM® XN porównywalne s? z tymi, jakie
oferuj? inne produkty z linii SGG PLANITHERM®.
Z kolei szk?o SGG PLANITHERM® XN II przed zastosowaniem w termoizolacyjnej szybie zespolonej
wymaga hartowania. Ponadto, dzi?ki bardzo niskiemu poziomowi absorpcji, szk?o SGGPLANITHERM®
XN mo?e by? zastosowane jako ?rodkowa szyba potrójnej szyby zespolonej bez konieczno?ci hartowania (w
przypadku standardowej konfiguracji potrójnej szyby zespolonej, np. 4/14/4/14/4, w kombinacji z ram?
okienn? wysokiej jako?ci; w przypadku innej konfiguracji lub innych parametrów ramy nale?y dokona?
przeliczenia parametrów termicznych). Taka konfiguracja przeszklenia zapewnia znakomite parametry!

PARAMETRY
Dzi?ki bardzo niskiemu poziomowi absorpcji, szk?o SGG PLANITHERM® XN mo?e by? zastosowane jako
?rodkowa szyba potrójnej szyby zespolonej bez konieczno?ci hartowania (w przypadku standardowej
konfiguracji potrójnej szyby zespolonej, np. 4/14/4/14/4, w kombinacji z ram? okienn? wysokiej jako?ci; w
przypadku innej konfiguracji lub innych parametrów ramy nale?y dokona? przeliczenia parametrów
termicznych). Taka konfiguracja przeszklenia zapewnia znakomite parametry!
- Warto?ci obliczone zgodnie z normami EN410-2011 i EN673-2011 - Konfiguracja przeszklenia z SGG
PLANICLEAR i SGG PLANITHERM® XN - * pozycja pow?oki
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