Zastosowania szyb
GlasMax:

Dlaczego termoizolacja?
Dlaczego szyby GlasMax?

• domy jednorodzinne
• mieszkania w blokach
• ogrody zimowe
• hotele
• biurowce

Ekologia

Komfort

Ochrona z∏ó˝
Ochrona Êrodowiska
Radykalna redukcja CO2

Likwidacja ciàgów
zimnego powietrza
Zmniejszenie efektu
cieplarnianego

KorzyÊci:
U

Oszcz´dnoÊç
energii [%]

[W/m2K]

0

Szyba pojedyncza

5,7

47

Zwyk∏a szyba zespolona

3,0

83

Szyba zespolona
GlasMax Thermo

1,0

91

Szyba zespolona
GlasMax SuperThermo

0,5

GlasMax
w Twoich oknach
komfort
w Twoim domu!

Okna z szybami
GlasMax
Okna ze zwyk∏ymi
szybami (wy˝sza
temperatura szyb
zewn´trznych wskazuje na wy˝szy
ubytek ciep∏a)

Wzrost kosztów ogrzewania
na przestrzeni ostatnich 10 lat
(koszt 1 litra oleju opa∏owego)
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Wykorzystaj mo˝liwoÊci
szyb GlasMAX
w Twoich oknach

szk∏o float z magnetronowà
pow∏okà termoizolacyjnà
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Potwierdzenie JakoÊci Znakiem Q
Instytutu Szk∏a i Ceramiki w Warszawie
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zespolonych z laminatem antyw∏amaniowym
radykalnie zwi´ksza bezpieczeƒstwo utrudniajàc
w∏amanie do Twojego domu zapewniajàc zni˝k´
w ubezpieczeniu.

∏o

GlasMax Secure – system szyb

GlasMax Safe – system szyb

zespolonych z laminatem bezpiecznym chroniàcym
Twoich domowników i Ciebie przed obra˝eniami
spowodowanymi st∏uczeniem szyby od wewnàtrz.

GlasMax to szeroka paleta produktów spe∏niajàcych najbardziej
rygorystyczne normy i kryteria. Zaliczamy do nich wielofunkcyjne
szyby zespolone o w∏aÊciwoÊciach termoizolacyjnych. Dodatkowo
systemy te mogà posiadaç nast´pujàce funkcje: przeciws∏onecznà,
dêwi´koch∏onnà, zapewniajàcà bezpieczeƒstwo lub ich kombinacje.
GlasMax to jakoÊç, estetyka, ekologia oraz najnowoczeÊniejsze
rozwiàzania, zaspokajajàce najbardziej wyszukane wymagania
Klientów.

à

zespolonych z laminatem dêwi´koszczelnym
redukujàcym ha∏as dochodzàcy z zewnàtrz
nawet do 75%.

szk∏o

• doskona∏a i potwierdzona jakoÊç (Q – ISiC)
• innowacyjnoÊç
• marka
• zaawansowana technologia
• powtarzalnoÊç produkcji
• gwarancja zadowolenia

KorzyÊci:
• oszcz´dnoÊç energii cieplnej o ponad 80% w stosunku do szyby pojedynczej
• znaczàca redukcja kosztów ogrzewania
• wysoka przepuszczalnoÊç energii słonecznej i Êwiatła dziennego
• wi´kszy komfort w pomieszczeniu
• w wyniku ograniczenia transmisji promieniowania UV zapobiega blakni´ciu
przedmiotów wewnàtrz pomieszczenia
• ograniczenie emisji szkodliwych gazów do otoczenia – ochrona Êrodowiska

wło

GlasMax Silent – system szyb

Do U = 1.0 W/m2K dla szyby o budowie 4/10/4; powłoka ClimaGuard Premium
na pozycji 3; 90% Kryptonu

t

GlasMax to nowoczesny system, wychodzàcy naprzeciw coraz
surowszym wymaganiom ochrony Êrodowiska naturalnego, zaspokajajàcy coraz wi´ksze wymagania Klientów. GlasMax to presti˝,
wi´ksza konkurencyjnoÊç, techniczne zaawansowanie, coraz
doskonalsze rozwiàzania, a co równie wa˝ne wymierne efekty finansowe dla firmy – producenta systemów GlasMax.

szyb zespolonych z pow∏okà przeciws∏onecznà
zabezpieczajàcà przed nadmiernym nagrzewaniem
si´ pomieszczenia zapewniajàc znakomite parametry
cieplne przy ma∏ej redukcji Êwiat∏a.

Thermo – nowoczesny,
energooszcz´dny dwuszybowy system szyb zespolonych

loa

GlasMax SunBlock – system

GlasMax

∏o f

– system szyb zespolonych z magnetronowymi
pow∏okami termoizolacyjnymi ograniczajàcy utrat´
ciep∏a nawet do 90% w porównaniu do szyb
tradycyjnych.

szk

GlasMax Thermo i SuperThermo

GlasMax to nowa, innowacyjna marka w szkle, b´dàca synonimem
termoizolacyjnych, wielofunkcyjnych systemów szyb zespolonych,
charakteryzujàcych si´ najwy˝szà jakoÊcià, potwierdzonà znakiem
jakoÊci “Q” Instytutu Szk∏a i Ceramiki w Warszawie.

GlasMax opiera si´ na nast´pujàcych zasadach:

sito molekularne

szk

Nowe
markowe szyby

ramka aluminiowa

piecz´ç producenta okien

GlasMax

SuperThermo – nowoczesny,
ultraenergooszcz´dny trzyszybowy system szyb
zespolonych
Do U = 0.5 W/m2K dla szyby o budowie 4/12/4/12/4; powłoka ClimaGuard
Premium na pozycji 2 i 5; 91% Kryptonu
KorzyÊci:
• oszcz´dnoÊç energii cieplnej porównywalna do Êcian budynku
• maksymalna redukcja kosztów ogrzewania
• wysoka przepuszczalnoÊç energii słonecznej i Êwiatła dziennego
• wi´kszy komfort w pomieszczeniu
• w wyniku ograniczenia transmisji promieniowania UV zapobiega blakni´ciu
przedmiotów wewnàtrz pomieszczenia
• ograniczenie emisji szkodliwych gazów do otoczenia – ochrona Êrodowiska

