SunGuard eXtra Selective
®

SNX 50/23
Najnowocześniejsze osiągnięcie ochrony przeciwsłonecznej
SunGuard ® eXtra Selective to najnowocześniejsze szkła ochrony przeciwsłonecznej produkowane przez
Guardian. SunGuard SNX 50/23 pomaga tworzyć przyjemne wnętrza. Dzięki znakomitej selektywności przepuszcza aż 50% światła dziennego i jedynie 23% ciepła z promieniowania słonecznego. Tym samym zapewnia ograniczenie wydatków na energię za sprawą zmniejszonego zapotrzebowania na sztuczne oświetlenie
i klimatyzację. SunGuard SNX 50/23 to w pełni przejrzyste szkło o neutralnym wyglądzie i niskim odbiciu
dodające budynkom nutę finezji. SunGuard SNX 50/23 to idealny wybór dla w pełni przeszklonych fasad,
ponieważ ścisła kontrola procesu produkcji gwarantuje dostarczenie szkła o stałym zabarwieniu. W standardowym przeszkleniu jednokomorowym, SunGuard SNX 50/23 zapewnia optymalną izolację termiczną dzięki
wartości U=1,0 W/m²K. Firma Guardian dysponuje szeroką wiedzą na temat zastosowania szkła i zespołem
fachowców, którzy udzielą Państwu porad dotyczących produktów i ich stosowania.
• Z
 nakomita selektywność: przepuszcza do wnętrza 50% światła dziennego przy jednoczesnym
odbiciu 77% zysków ciepła z promieniowania słonecznego
• O granicza koszty ogrzewania w chłodniejszych porach roku dzięki wysokiej izolacji: wartość
U=1,0 W/m²K
• Doskonała estetyka dzięki pełnej przejrzystości i niskiemu odbiciu
• Dostępne na szkle laminowanym, bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
• W ersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) i wersja odprężona mają takie same
właściwości i wygląd
• Opatentowana folia ochronna (TPF) zabezpieczająca powłokę w procesie obróbki szkła
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Szyba zespolona: 6-16-4, SunGuard eXtra Selective na pozycji #2
®
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Szyba zespolona: 6-12-4-12-4, SunGuard® eXtra Selective na pozycji #2 + ClimaGuard® Premium na pozycji #5
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Produkty serii SunGuard ® dostępne są w różnych miejscach w Europie za pośrednictwem niezależnej sieci
zakładów przetwarzających szkło GUARDIANa. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować
się z lokalnym przedstawicielem firmy GUARDIAN.
GUARDIAN Industries U.K. Ltd.

GUARDIAN Luxguard I, S.A.

GUARDIAN Glass España, S.L.

GUARDIAN Orosháza Kft.
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GUARDIAN Thalheim GmbH

GUARDIAN Częstochowa Sp. z o.o.

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
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Podane wartości są wartościami nominalnymi podlegającymi tolerancjom produkcyjnym. Podane wartości spektrofotometryczne są zgodne z EN 410; wartości
współczynnika przenikania ciepła U są zgodne z EN 673.
Sprzedaż produktów przedstawionych w tej publikacji podlega ogólnym warunkom sprzedaży firmy GUARDIAN, jak również dodatkowym obowiązującym
pisemnym gwarancjom. Nabywca jest odpowiedzialny za potwierdzenie, że produkty są odpowiednie do ich zamierzonego zastosowania. W celu uzyskania
wszelkich stosownych instrukcji użytkowania i obsługi, jak również aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem
firmy GUARDIAN.

www.sunguardglass.com
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