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PROJEKTY ZE SZKŁEM
WIELKOFORMATOWYM
NOWA ESTETYKA  
 W ARCHITEKTURZE



PROJEKTY ZE SZKŁEM
WIELKOFORMATOWYM

NOWE MOŻLIWOŚCI ESTETYCZNE

STACJA METRA „THE OCULUS”  
Lokalizacja: Ground Zero, Nowy Jork
Architekci: Santiago Calatrava, Nowy Jork
Foto: © Harvey Barrison, Wikimedia Commons

CENTRUM WYSTAWIENNICZE 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Lokalizacja: Etoy
Architekci: Alain Porta, Lausanne + Wurlod 

Architects, Pully
Foto: © Mint Architecture

Szkła dostępne są obecnie w wielu formatach, oferując projektantom mnóstwo nowych możliwości. 
Tafle wielkoformatowe, których długość mieści się w przedziale od 6m do 18m, podlegają takim 
samym wymogom fizyki budowli jak standardowej wielkości tafle szklane. Niezależnie od tego, jaki 
typ szkła oraz wykończenia wybierzesz do zastosowania na fasadzie swojego budynku, wszystkie 
sposoby obróbki szkła można z powodzeniem zastosować względem szkła wielkoformatowego 
Saint-Gobain.

Budynki, w których zastosowano szkło wielkogabarytowe, robią 
niezwykłe wrażenie. We współczesnej architekturze całoszklane 
fasady budynków robią się coraz bardziej popularne, a do tego 
celu tafle wielkoformatowe nadają się wręcz doskonale. 



 
OD PRODUKCJI SZKŁA  
PO PLAC BUDOWY

SZKŁO WIELKOFORMATOWE 
W PRZESZŁOŚCI

MUZEUM ”THE BROAD“ 
Lokalizacja: Los Angeles
Architekci: Diller Scofidio + 
Renfro, Nowy Jork
Foto: © Iwan Baan

NEUE NATIONALGALERIE 
Lokalizacja: Berlin

Architekci: Ludwig Mies van der 
Rohe, Chicago

Foto: © Deror avi,  
Wikimedia Commons

SAINT-GOBAIN posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji szkła 
wielkopowierzchniowego. Do tego dochodzi jeszcze oferta obejmująca gięte szkło
o długości 8 metrów i dostęp do światowej sieci partnerów: zakładów obróbki szkła, 
producentów szkła izolacyjnego, specjalistów z zakresu logistyki, czy podmiotów 
zajmujących się zarządzaniem placami budów. Dzięki specjalnie zaprojektowanym 
samochodom dostawczym nasze super długie szkło bezpiecznie dociera na plac 
budowy. 

Szkło wielkoformatowe jest ściśle związane z architekturą modernistyczną; Ludwig Mies van 
der Rohe w swoim flagowym projekcie, Willi Tugendhatów w Brnie, wykorzystał 5-metrowe 
szyby już pod koniec lat 20. XX w., pragnąć wcielić w życie koncepcję maksymalnej 
przejrzystości i jak największej ilości światła dziennego. W roku 1968 firma SAINT-GOBAIN 
dostarczyła szkło o niestandardowej długości 5,6 metra do budowy „Neue Nationalgalerie” 
w Berlinie. Podczas budowy gmachu ONZ w Genewie w roku 1971, zastosowane zostało 
szkło o długości 13 metrów, choć nie było dostępnych wówczas możliwości obróbki, tak jak 
obecnie. 



TWORZENIE KOMFORTU I WALORÓW WIZUALNYCH

Budownictwo:

SAINT-GOBAIN 
CENTRUM INNOWACJI 
Lokalizacja: Herzogenrath
Architekci: Molestina Architekten, 
Kolonia
Wizualizacja: © Molestina 
 Architekten, Kolonia

SZKLANY PAWILON 
MUZEUM MICHENERA 

Lokalizacja: Pennsylvania
Architekci: Kieran Timberlake, 

 Philadelphia
Foto: © Michael Moran / OTTO

i

Szkło wielkopowierzchniowe nie tylko stanowi 
o charakterze budynku postrzeganego z zewnątrz, 
lecz kreuje niepowtarzalne, otwarte przestrzenie we 
wnętrzach budynków. Szkło wielkoformatowe 
ograniczona konieczność zastosowania ram, a więc 
nie zakłócają one przezroczystości przegród, a co za 
tym idzie możliwe jest uzyskanie wrażenia bardziej 
przestronnych wnętrz, z eleganckimi, płynnymi 
przejściami. Wnętrza wydają się przechodzić jedne 
w drugie i harmonijnie łączyć się z otoczeniem 
budynku, użytkownicy mogą zaś cieszyć się 
naturalnym światłem dziennym i podziwiać niczym 
nie zakłócony widok świata zewnętrznego. 

Szkło wielkopowierzchniowe można
z powodzeniem stosować we wszelkiego 
typu konstrukcjach fasadowych: fasadach 
słupowo-ryglowych, fasadach elemento-
wych przy szkleniu na całej wysokości 
kondygnacji oraz szkleniu strukturalnym. 
Możliwe jest zastosowanie instalacji 
poziomych, jak i pionowych.
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Quelle: © SAINT-GOBAIN Glassolutions Glasbiegerei Döring Berlin
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SZKŁO  
BAZOWE

DIAMANT®

POWŁOKI

 
 

 
 

 COOL-LITE® XTREME II

MOŻLIWE TECHNIKI OBRÓBKI SZKŁA

Profile cięte, lepsza obróbka krawędzi,
szlifowanie na gładko i polerowanie 

Wiercenie otworów 

Szkło gięte  

Wygrzewane szkło
bezpieczne 

Szkło wzmacniane termicznie 

Szkło laminowane  

Szkło laminowane z międzywarstwami
barwnymi lub dekoracyjnymi 

 
 

OGROMNE MOŻLIWOŚCI
Możesz uzyskać wymarzoną fasadę stosując wielkopowierzchniowe tafle szkła wszystkich 
powszechnie stosowanych typów, z wszelkimi powłokami i rodzajami obróbki:

PLANICLEAR®

PLANITHERM® XN II and ONE II 

COOL-LITE® SKN II 
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Kontakt i informacje:
SAINT-GOBAIN
Building Glass Polska
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

bgp@saint-gobain.com  
www.saint-gobain-building-glass.pl

SAINT-GOBAIN:   
TWÓJ PARTNER W ZAKRESIE
WIELKIEGO FORMATU 
Architekci i projektanci mogą polegać na ogromnym doświadczeniu Saint-Gobain w dziedzinie szkła 
wielkopowierzchniowego. W swoich projektach mogą stosować wszystkie typy szkła, techniki 
obróbki i rodzaje wykończenia.


