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COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER
Przejrzyste i estetyczne szkło z Powłoką Przeciwsłoneczną – idealne dla 
fasad tyPu „Podwójna skóra”

cool-lite® st BriGHt silVer produkt z rodziny powłok przeciwsłonecznych charakteryzuje się wysoką prze-
ziernością oraz wyjątkowo estetycznym i neutralnym wyglądem w świetle odbitym, zapewniając komfort i dobry 
nastrój wewnątrz budynku.

szkło z funkcją ochrony przeciwsłonecznej cool-lite® st jest wszechstronne w przetwarzaniu: może być har-
towane, gięte i wzmacniane termicznie, a także laminowane w celu uzyskania szkła bezpiecznego; możliwe jest 
również nanoszenie nadruków i emaliowanie. szerokie możliwości przetwarzania dają projektantom dużą swobodę 
planowania architektonicznego, a walory estetyczne tego szkła pozwalają na zrealizowanie wyjątkowych projektów.
COOL-LITE® ST BRIGHT SILVER zostało opracowane przede wszystkim z myślą o szybach zewnętrznych dla fasad 
typu „podwójna skóra”.

parametry

Wygląd: neutralno-srebrzysty od-
cień który jest przezierny i transpa-
rentny.

Możliwości: Może być łatwo łą-
czone z innymi rodzajami szkła w 
celu zapewnienia funkcji takich jak 
izolacja termiczna, akustyczna oraz 
bezpieczeństwo przez zranieniami.

Przetwarzanie: wszechstronność
architektoniczna i techniczna.
– Możliwość hartowania lub wzmac-
niania termicznego w celu uzyska-
nia przeszklenia bezpiecznego.

– Możliwość produkcji laminowane-
go szkła bezpiecznego – również z 
powłoką skierowaną w kierunku folii.

– Możliwość nanoszenia nadruków 
oraz emaliowania (zarówno po stro-
nie szkła, jak i powłoki).

– zachowuje odcienie barw – za-
równo w świetle przepuszczonym, 
jak i odbitym.

Oznakowanie CE: etykieta ta ozna-
cza, że produkt spełnia odpowied-
nie wytyczne i normy ue.
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Parametry szyby zespolonej według norm PN-EN 673 i PN-EN 410

zastosowanie

•	przeszklenia	zewnętrzne	fasad
 podwójnych typu „podwójna  
 skóra”
•	okna	i	fasady
•	żaluzje	szklane
•	spandrele


