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SGG PIXARENA®
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA I ELEGANCJI

SGG PIXARENA® to nowoczesne szkło ornamentowe,  

o gęstym, jednolitym i atrakcyjnym wzorze.  

W wersji hartowanej szkło SGG PIXARENA® 

doskonale sprawdzi się jako: osłona w kabinach 

prysznicowych, ścianka działowa, czy drzwi szklane. 

Wzór szkła, dzięki procesowi odlewania i walcowania, 

produkowany jest w sposób ekologiczny, czyli bez 

użycia środków chemicznych. 

Szkło dekoracyjne SGG PIXARENA® o grubości 4mm 

stworzone zostało z myślą o przemyśle meblarskim, 

znajdując zastosowanie jako fronty, elementy mebli 

czy wypełnienia szuflad. Dodatkowo, ze względu 

na swoje parametry, może być ono stosowane  

w oknach łazienkowych czy drzwiach wejściowych.  

Z uwagi na gęsty i jednolity wzór, szkło SGG PIXARENA®  

o grubości 8 mm to świetne rozwiązanie zarówno dla 

kabin prysznicowych, ale także jako element dekoracyjny 

łazienki. Szerokie spektrum zastosowania szkła SGG 

PIXARENA® z zakresu dekoracji wnętrz, rozszerza 

możliwość nie tylko gięcia, ale i obróbki krawędziowej. 

Jako szkło laminowane może być wykorzystywane  

w przestrzeniach publicznych w postaci ekranów i osłon. 

GDZIE SPRAWDZA SIĘ NAJLEPIEJ?
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DOSKONAŁE PARAMETRY

PIĘKNO – FINEZJA – ELEGANCJA

MONTAŻ – SZYBKO I EFEKTOWNIE 

DANE TECHNICZNE

RÓŻNE MOŻLIWOŚCI PRZETWARZANIA

Szkło SGG PIXARENA® jest szkłem ornamentowym, 

dekoracyjnym. Srebrzysty odcień ornamentowej tafli, 

który jest efektem gry światła odbijającego się od 

powierzchni wzoru, gwarantuje efektowny wygląd szkła. 

SGG PIXARENA® przepuszcza światło, ale jednocześnie 

zapewnia komfortowy poziom prywatności. 

Szkło SGG PIXARENA® to gwarancja bezproblemowej 

pielęgnacji. Wyróżnia się zaletami użytkowymi – jest 

łatwe w utrzymaniu czystości. Z jednej strony tafla 

szkła jest idealnie gładka, bez mikroporów, z drugiej 

zaś zdobi ją płytki, efektowny wzór. W przeciwieństwie 

do szkła trawionego, z którego usunięcie niektórych 

plam (plamy po tłuszczu) jest mocno utrudnione,  

a wręcz niemożliwe, ornament szkła SGG PIXARENA® 

ma niezmienioną strukturę zewnętrzną.

Szkło SGG PIXARENA® może być przetwarzane w taki sam 

sposób jak szkło typu float. Można poddać je hartowaniu, 

gięciu, laminowaniu oraz malowaniu. Może być również 

wykorzystane jako element budowy szyby zespolonej.

Zalecenia dotyczące montażu szkła SGG PIXARENA® 

są analogiczne do szkła typu float. Należy tutaj jednak 

pamiętać o tym, by szkło stroną gładką zwrócić do 

wewnątrz, np. w przypadku kabin prysznicowych. 

Wymiary: 

• 2000mm×3210mm dla grubości 4mm, 6mm i 8mm, 

• 2040mm×3210mm dla grubości 6mm i 8mm.
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