SunGuard SuperNeutral
®

SN 29/18
Wysokoselektywna ochrona przeciwsłoneczna razem z doskonałą
przejrzystością
SunGuard SN 29/18 pomaga stworzyć nowoczesne i komfortowe budynki w miejscach o dużym
nasłoniecznieniu. SunGuard SN 29/18 łączy w sobie relatywnie wysoką przepuszczalność światła naturalnym z bardzo wysoką ochroną przeciwsłoneczną.To świetnie wyglądające szkło pomaga ograniczyć zużycie
energii zmniejszając konieczność stosowania sztucznego oświetlenia oraz chłodzenia latem i ogrzewania
zimą.
• Doskonała selektywność dzięki technologii podwójnego srebra: niski poziom całkowitej transmisji
energii słonecznej oraz relatywnie wysoka przepuszczalność światła widzialnego
• Neutralny kolor odbicia i transmisji światła, możliwość dobrania spandreli
• Najlepszy wybór do przeszkleń dachowych oraz w miejscach o dużym nasłonecznieniu
• Dostępne na szkle laminowanym bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym
• Dostępna wersja produktu przeznaczona do obróbki cieplnej (HT) oraz wersja odrężona
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Szyba zespolona: 6-16-4, SunGuard® SuperNeutral na pozycji #2.
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Zestaw trzyszybowy 6-12-4-12-4, SunGuard® SuperNeutral 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.
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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 rownież 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 rownież aktualnych informacji o produkcie, prosimy o kontakt z Państwa lokalnym przedstawicielem
firmy GUARDIAN.
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