
BĄDŹ KREATYWNY
ZASTOSUJ PLANILAQUE® COLOR-IT

BUILDING GLASS POLSKA
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PLANILAQUE COLOR-IT to szkło lakierowane, które łączy wyrazistość koloru z głębokim 
odcieniem i elegancją szkła. Idealnie sprawdzi się we wnętrzach, jako dodatek do mebli, drzwi 
lub jako okładzina ścienna.

Nowa kolekcja skupia się wokół pięciu trendów stylistycznych, które ułatwiają dokonanie 
właściwego wyboru. 

Nasza paleta kolorystyczna podkreśla tak modne obecnie odcienie z palety zieleni Sage green, 
Clay green, Cedar green oraz charakterystyczny nasycony błękit Baltic blue.

PLANILAQUE® COLOR-IT
BĄDŹ KREATYWNY, ZASTOSUJ SZKŁO 
LAKIEROWANE SAINT-GOBAIN 

ODKRYJ NOWĄ GAMĘ KOLORÓW  
PLANILAQUE® COLOR-IT

COCOON
ciepłe barwy 
neutralne 

URBAN
chłodne barwy 
neutralne

NATURE
kolory 
pastelowe

MINIMALIST 
CHIC
średnio nasycone 
barwy

LOUNGE
barwy nasycone

PLANILAQUE® COLOR-IT

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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MINIMALIST
CHIC
kwintesencja szyku

średnio nasycone barwy 

Harmonijnie zbilansowana gama kolorystyczna, 
stanowiąca prawdziwą kwintesencję  
minimalistycznej elegancji odpowiedniej  
dla stylowych wnętrz.

SGG 315
SAGE

SGG 155
PLUM

SGG 314
CLAY GREEN

SGG 316
BALTIC BLUE

Zielona glinka, głęboka śliwka, aksamitna 
szałwia i odcień bałtyckiego błękitu 
wprowadzą, spokojną gamę barw  
średnio nasyconych. 

NOWOŚĆ NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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NATURE
słodycz życia  

kolory pastelowe 

SGG 293
PETAL PINK

SGG 224
CREAM SILK

SGG 296
LIME GREEN

SGG 297
AQUAMARINE

SGG 294
SKY BLUE

SGG 207
SEA GREEN

PLANILAQUE® COLOR-IT

COCOON
doskonałe samopoczucie  
i prostota 

ciepłe barwy neutralne  

SGG 43
DUNE BEIGE
ULTIMATE

SGG 44
CAPPUCCINO
BROWN

SGG 280
TAUPE BROWN

SGG 180
CHOCO BROWN

SGG 33
SOFT ECRU*

Subtelność barw nadaje przestrzeni lekkości 
i finezji, tworząc harmonijną aranżację 
pomieszczenia. Miękkie, delikatne pastele 
dodają czaru i świeżości wnętrzom w stylu 

Uspokajające odcienie dla ponadczasowych, 
dyskretnych i trwałych rozwiązań. Finezyjny 
ecru, delikatne beże i naturalne odcienie 
brązu dopełniają gamę kojącej palety barw, 

skandynawskim. Pudrowy róż, akwamaryna, 
morska zieleń i bladoniebieski ożywiają tę 
radosną gamę kolorystyczną, która w naturalny 
sposób komponuje się z blaskiem szkła.

zainspirowanej kolorami ziemi.  
Ta delikatna i hipnotyzująca kolorystka  
odmieni każde wnętrze, otulając je ciepłem  
i głębią relaksacyjnych tonów.

* na szkle bazowym DIAMANT
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LOUNGE 
akcenty elegancji 
barwy nasycone

SGG 152
MIDNIGHT BLUE 

SGG 139
RASPBERRY 

SGG 34
ROYAL BROWN 

SGG 130
CRIMSON RED

URBAN
graficzny design    

chłodne barwy neutralne 

Chłodne, neutralne kolory tworzą wnętrza 
nowoczesne lub w stylu retro. Głęboka czerń, 
odcienie szarości, czysta biel kontrastują  
ze sobą, tworząc dramatyczną, nieskazitelnie 

Intensywne, nasycone, a jednocześnie 
eleganckie odcienie, pełne charakteru, 
klasycznego stylu i ponadczasowego szyku 
odmienią każde pomieszczenie. Granat nocy, 

SGG 317
CEDAR GREEN 

czystą paletę, której źródłem inspiracji jest 
miejski styl życia. Aura tajemnicy, którą 
roztaczają wokół siebie te chłodne barwy, 
nadaje wnętrzom awangardowego szyku. 

soczysta malina, elegancki rubin, cedrowa zieleń 
– te luksusowe kolory tworzą ekstrawagancką 
paletę barw, która pozwoli zyskać wytworny 
efekt prestiżu w każdym wnętrzu.

NOWOŚĆ

* na szkle bazowym DIAMANT

SGG 42
ARCTIC WHITE 
ULTIMATE

SGG 170
LIGHT GREY

SGG 22
ULTRA BLACK

SGG 08
LIGHT BLUE*

SGG 228
DARK GREY

SGG 11
ULTRA WHITE*
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Połączenie ciepłych, naturalnych barw z chłodnymi 
szarościami daje początek ponadczasowej harmonii.

Jaskrawa barwa kontrastująca z raczej stonowaną  
paletą kolorystyczną podkreśla dany obszar  
lub element architektoniczny, dodając wnętrzu 
niekonwencjonalnego charakteru.

Zestawienie ze sobą ciemniejszych i jaśniejszych odcieni 
tego samego koloru zawsze działa – daje przepiękne 
efekty i tworzy cudowną równowagę.

Subtelny, wyrafinowany kontrast uzyskany poprzez 
zestawienie ze sobą błyszczącego szkła z satynową 
powierzchnią podkreśla wariacje kolorystyczne. 

CIEPŁE I CHŁODNE BARWY NEUTRALNE

  KLASYCZNE 
POŁĄCZENIE

ELEMENT KOLORYSTYCZNY

PODKREŚL  
JAKIŚ SZCZEGÓŁ

KILKA ODCIENI TEGO SAMEGO KOLORU

ZWYCIĘSKA 
STRATEGIA

BŁYSZCZĄCE LUB SATYNOWE WYKOŃCZENIE

BAW SIĘ FAKTURĄ  
I KOLOREM
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SZEROKA GAMA SZKŁA LAKIEROWANEGO 
DO WYSTROJU WNĘTRZ

CHARAKTERYSTYKA
PLANILAQUE® COLOR-IT to gama 
kolorowego szkła lakierowanego, 
które jest uzyskiwane poprzez 
nałożenie na powierzchnię szkła 
warstwy wysoce odpornego 
lakieru.

ZASTOSOWANIE
Szkło lakierowane PLANILAQUE® 
COLOR-IT podkreśla charakter 
wnętrza. Doskonale sprawdza się 
w pomieszczeniach mieszkalnych 
(przedpokoje, kuchnie, łazienki),  
w lokalach użytkowych (hotele, 
biura, laboratoria, szpitale),  
a także jako element dekoracyjny 
(fronty mebli). 

ZALETY
Dostępne w szerokiej 
gamie kolorystycznej, szkło 
PLANILAQUE® COLOR-IT idealnie 
komponuje się z naturalnymi 
materiałami, tj.: drewno, metal, 
kamień. Połączenie materiałów 
pozwala stworzyć ciekawy efekt  
w aranżacji wnętrz. 

INSPIRUJĄCA KOLORYSTYKA 
Gama szkła PLANILAQUE®   
COLOR-IT  to różnorodna 
paleta barw i odcieni – od barw 
neutralnych w chłodnej tonacji, 
przez ciepłe, intensywne odcienie, 
kolory średnio nasycone, aż po 
barwy pastelowe.   

OFERTA WYKOŃCZEŃ  
Gama szkła PLANILAQUE®  
COLOR-IT obejmuje różnorodne 
odcienie kolorystyczne, 
odpowiadające obowiązującym 
trendom. Błyszcząca powierzchnia 
nadaje szkłu oryginalnego  
i nowoczesnego charakteru.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ 
Z uwagi na swoje doskonałe 
parametry szkło PLANILAQUE® 
COLOR-IT należy do klasy A. Jest 

ono niezwykle trwałe i nadaje 
się do użytku we wszystkich 
pomieszczeniach, również 
w kuchniach i w łazienkach. 
Wyjątkowa jakość PLANILAQUE® 
COLOR-IT wychodzi poza 
wymagania wskazane w projekcie 
Normy Europejskiej EN 16477.
 
PIELĘGNACJA 
Szkło PLANILAQUE® COLOR-IT 
jest bardzo łatwe w pielęgnacji. 
Wystarczy myć je czystą, 
miękką ściereczką z użyciem 
standardowych produktów do 
mycia szyb, niezawierających 
elementów ściernych.

BEZPIECZEŃSTWO
Dla zachowania najwyższych 
standardów bezpieczeństwa  
szkło dostępne jest w wersji 
wzbogaconej o folię 
bezpieczeństwa, która nałożona 
jest na tylną powierzchnie – 
PLANILAQUE® COLOR-IT SAFE. 

EKOLOGIA
Szkło PLANILAQUE® 
COLOR-IT przyczynia się 
do zachowania czystego 
środowiska, wolnego od 
zanieczyszczeń. Według 
najnowszych przepisów prawa 
francuskiego w sprawie 
lotnych związków organicznych  
i wyrobów budowlanych 
(rozporządzenie z dnia 
19 kwietnia 2011 r.) szkło 
lakierowane PLANILAQUE® 
COLOR-IT należy do 
najwyższej kategorii A+.

OBRÓBKA  
Proces obróbki szkła 
PLANILAQUE® COLOR-IT 
podobny jest do obróbki luster. 
Szkło nadaje się do cięcia, 
wiercenia, obróbki krawędziowej, 

wycinania, sitodruku  
i piaskowania. 
Standardowe grubości i wymiary:
• 4mm: 3210mm x 2550mm
• 6mm: 3210mm x 2400mm
• Inne grubości i wymiary,  

na zamówienie.
Ciężar jednostki powierzchni:
• 4mm: 10kg/m2

• 6mm: 15kg/m2.

INSTALACJA
Szkło lakierowane PLANILAQUE® 
COLOR-IT nadaje się wyłącznie  
do użytku wewnętrznego  
i należy je montować zgodnie  
z obowiązującymi regulacjami  
i dobrą praktyką branżową.  
Szkło w bardzo szybki i łatwy 
sposób montuje się za pomocą 
mocowania mechanicznego  
(w rotulach lub przy użyciu 
podkładek mocujących)  
oraz z wykorzystaniem materiałów 
instalacyjnych, neutralnych klejów 
oraz dwustronnych  
taśm montażowych.

ZALECENIA INSTALACYJNE 
Niezależnie od wybranego typu 
mocowania szkła PLANILAQUE® 
COLOR-IT, należy zawsze stosować 
poniższe środki ostrożności:

• szkło należy umieszczać na 
płaskiej, czystej, suchej  
i oczyszczonej powierzchni, 

• klejenie szkła powinno 
przebiegać zgodnie z dobrą 
praktyką branżową, 

• między dwiema taflami szkła 
należy zostawić przerwę  
od 1mm do 2mm, 

• szkło nie powinno być 
wystawione na działanie 
temperatur wyższych niż 50°C  
– grozi to pęknięciem  
lub zmianą kolorystyki.

EMISJA DO WNĘTRZA POMIESZCZENIAEMISSIONS INTO INDOOR AIR*



Marki wspomniane w treści tej broszury są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami Saint-Gobain.

SAINT-GOBAIN 
BUILDING GLASS POLSKA

Saint-Gobain  
Innovative Materials Sp. z o. o.

Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej
ul. Szklanych Domów 1

42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska

Więcej informacji:
www.saint-gobain-building-glass.pl

Kontakt:
bgp@saint-gobain.com

NASZA DROGA KU EKOLOGII
W Saint-Gobain pomagamy tworzyć wspaniałe przestrzenie 
życiowe. Łączymy komfort i zrównoważany rozwój w celu    
zwiększenia wygody ludzi na całym świecie. Zrównoważony 
rozwój oznacza troskę zarówno o ludzi i ich przyszłość, 
jak i o ekologię całej Ziemi. Dbamy o cały cykl życia budynku: 
od wydobycia surowca, poprzez plac budowy, użytkowanie, 
aż po koniec jego egzystencji.

W Building Glass Polska takie podejście nazywamy 
„Glass Forever’. To nasze działania ukierunkowane na 
tworzenie zrównoważonej przyszłości dla budownictwa.  
Krok po kroku chcemy w nie zaangażować wszystkich 
naszych pracowników i Klientów.

Twórzmy razem! Glass Forever!


