Inteligentne szkło – najwyższy komfort

ClimaGuard 1.0+
®

Lepsza przepuszczalność światła do okien mieszkań
Idealne do zastosowań jako szyby zespolone w oknach budynków mieszkalnych,
szkło ClimaGuard ® 1.0+ zapewnia doskonałą izolację cieplną i niespotykaną
przejrzystość.
Cechy i korzyści
-7
 6% przepuszczalności światła w szybie zespolonej o budowie 4-16-4. Im wyższa przepuszczalność światła
tym więcej światła dziennego przedostaje się do wnętrza budynku. Parametry te uzupełnia poziom izolacji
cieplnej Ug = 1,0 W/m2K, zapewniający minimalną ilość ciepła uciekającego przez szyby.
- Ogranicza zimne punkty oraz ciągi zimnego powietrza w pobliżu okien.
- Tworzy bardziej komfortowe środowisko wewnątrz domu. Pozwala na montaż większych powierzchni
przeszklenia, wpuszczając jeszcze więcej naturalnego światła do pomieszczeń.
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* Wypełnienie gazem 90%
Podane wartości to wartości nominalne podlegające odpowiednim tolerancjom produkcyjnym.

Zaawansowane właściwości termiczne i większa przejrzystość
Neutralny kolor i wysoka przepuszczalność światła – komfort wewnątrz pomieszczenia
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Podane wartości to wartości nominalne podlegające odpowiednim tolerancjom produkcyjnym.
Sprzedaż produktów ujętych w niniejszej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy Guardian i wszelkim pisemnym gwarancjom ich dotyczącym. Obowiązkiem nabywcy jest
upewnienie się, że produkty nadają się do planowanego przeznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W celu uzyskania aktualnych instrukcji użytkowania i obsługi oraz aktualnych
informacji o produktach należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Guardian.
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