
GLASMAX
WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY SZYB ZESPOLONYCH

Markowe szyby zespolone
nowe mo˝liwoÊci rozwoju

Twojego biznesu

GLASMAX
WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY SZYB ZESPOLONYCH

Si∏a w zespoleniu
WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY

SZYB ZESPOLONYCH

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

GlasMax to nowoczesny system, wychodzàcy naprzeciw coraz su rowszym wymaga-
niom 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 fi nansowe dla 
fi rmy – producenta systemów GlasMax.

GlasMax opiera si´ na nast´pujàcych zasadach:

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

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 kombi-
nacje.

GlasMax to jakoÊç, estetyka, ekologia oraz najnowoczeÊniejsze rozwiàzania, zaspo-
kajajàce najbardziej wyszukane wymagania Klientów.

Nowa marka w szkle,
wielofunkcyjne systemy

szyb zespolonych
GlasMax

W dzisiejszej architekturze szk∏o stosowane jest na szerokà 

skal´. Domy, hotele, centra handlowe, biura, przepe∏nione 

Êwiat∏em, odgrywajà istotnà rol´ w jakoÊci naszego ˝ycia. No-

woczesnym przeszkleniom stawia si´ coraz to wy˝sze wymaga-

nia. Powinny one zapewniaç nie tylko odpowiednià widocz-

noÊç, ale przede wszystkim pod wzgl´dem ochrony cieplnej, 

akustycznej oraz przeciww∏amaniowej powinny cechowaç si´ 

parametrami zbli˝onymi do Êciany budynku. Wymagania te 

sà mo˝liwe do spe∏nienia. W zale˝noÊci od naszych potrzeb 

mo˝emy ∏àczyç poszczególne funkcje szyb zespolonych np. 

ochron´ cieplnà z ochronà akustycznà i przeciww∏amaniowà.

Budowa
Szyby Zespolonej 
GlasMax
Do budowy szyb zespolonych mo˝na stosowaç ró˝ne rodzaje szk∏a, dobierajàc 
w ten sposób najbardziej po˝àdane parametry przeszklenia. 
Nowoczesna szyba zespolona (system) jest to trwa∏y, hermetyczny uk∏ad 
dwóch lub wi´cej szyb oddzielonych od siebie ramkà dystansowà, wykonanà 
ze stali szlachetnej, aluminium lub tworzywa. Przestrzeƒ mi´dzyszybowa 
wype∏niona jest gazami szlachetnymi, np. kryptonem czy argonem 
(w wi´kszoÊci przypadków) lub suchym powietrzem. Gwarancj´, 
˝e gaz ten jest wolny od wilgoci, daje nam wype∏nienie ramki 
dystansowej silnym Êrodkiem higroskopijnym w postaci granu-
latu (absorbent wilgoci). Brzeg ramki pokrywany jest na ca∏ej swej 
d∏ugoÊci materia∏em uszczelniajàcym na bazie poliizobutylenu 
lub butylu, co zapobiega przenikaniu pary wodnej do przestrzeni 
mi´dzyszybowej. Jest to tzw. uszczelnienie pierwotne. Nast´pnie 
przestrzeƒ znajdujàca si´ ponad ramkà dystansowà a˝ do kraw´dzi 
szyb wype∏niana jest elastycznà masà uszczelniajàcà (np. polisulfi d, 
poliuretan, silikon) stanowiàcà tzw. uszczelnienie wtórne.
Systemy szyb zespolonych mo˝na podzieliç na cieszàce si´ coraz 
wi´kszà popularnoÊcià, nowoczesne zestawy dwukomorowe (trzy 
szyby) i zestawy jednokomorowe (dwie szyby). W przestrzeniach 
szyb zespolonych mo˝na montowaç dekoracyjne szprosy 
w ró˝nych kolorach (kolory RAL) lub z okleinà np. imitujàcà 
drewno.
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  SZYBY TERMOIZOLACYJNE 
(ciep∏ochronne)
GlasMax Thermo
GlasMax SuperThermo

W obecnych czasach w naszej strefi e klimatycz-

nej bardzo znaczàcym sk∏adnikiem innowacyjnej 

i Êwiadomej pod wzgl´dem ekologicznym i eko-

nomicznym technologii budowlanej jest wysoko-

wydajna izolacja cieplna. W celu ograniczenia strat 

ciep∏a z pomieszczenia na zewnàtrz, w oknach 

montuje si´ szyby termoizolacyjne z nisko emisyjnà 

pow∏okà typu ClimaGuard Premium, umiesz czonà 

do wewnàtrz przestrzeni mi´dzyszybowej. Pow∏oka 

ta powstaje w wyniku napylania metodà magne-

tronowà na powierzchni´ szk∏a fl oat wielu cienkich 

warstw metali i tlenków, w których zasadniczà 

rol´ odgrywa srebro. Ma ona zdolnoÊç odbijania 

promieniowania d∏ugofalowego (np. ciep∏o wypro-

mieniowane z grzejników czy ciep∏o oddawane 

przez ludzi, zwierz´ta oraz przedmioty), natomiast 

prawie bez przeszkód  przepuszcza promienio-

wanie krótkofalowe (s∏oneczne). Dodatkowo pro-

mieniowanie s∏oneczne w okresie zimowym prze-

nikajàc przez prze szklenie powoduje nagrzewanie 

si´ Êcian, pod∏óg, mebli itd., i zostaje zamienione 

na promieniowanie d∏ugofalowe, które jest odbi-

jane do wewnàtrz (tzw. efekt cieplarniany). Zasto-

sowanie w oknie szyby zespolonej termoizolacyjnej 

zapewnia wysoki komfort w pomieszczeniu, przede 

wszystkim poprzez redukcj´ tzw. ciàgów zimnego 

powietrza oraz ograniczenie zjawiska kondensacji 

pary wodnej na szybach. Wype∏nienie przestrzeni 

mi´dzyszybowej gazem szlachetnym takim jak 

argon lub krypton powoduje dodatkowe obni˝enie 

strat ciep∏a z pomieszczenia. 

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 •  wysoka oszcz´dnoÊç energii cieplnej

 • redukcja kosztów ogrzewania 

 • wi´kszy komfort w pomieszczeniu

 • jakoÊç gwarantowana znakiem Q ISIC

 • presti˝owa marka w szkle

 • nowoczesny i innowacyjny produkt

   SZYBY PRZECIWS¸ONECZNE
 GlasMax SunBlock

Podstawowym zadaniem ka˝dego wielofunkcyjne-

go systemu szyb zespolonych jest ochrona przed 

stratà ciep∏a a dodatkowà funkcjà, która w sposób 

zasadniczy mo˝e zmieniç bilans energetyczny 

budynku jest system szyb przeciws∏onecznych. 

Jego g∏ównà funkcjà jest zapobieganie przegrze-

waniu si´ pomieszczeƒ, co zwi´ksza komfort oraz 

obni˝a koszty klimatyzacji. Szczególne znacze-

nie ma to w przypadku obiektów u˝ytecznoÊci 

publicznej np. biurowcach, hotelach, szko∏ach, 

ale równie˝ w nowoczesnych budynkach jed-

norodzinnych. Jednak˝e nowo czesne szk∏a 

przeciws∏oneczne mogà stanowiç nie tylko skutecz-

nà ochron´ przed niepo˝àdanym nagrzewaniem 

si´ pomieszczeƒ, ale tak˝e charakteryzujà si´ 

bardzo dobrymi w∏aÊciwoÊciami termoizolacyjnymi, 

dzi´ki czemu ograniczajà straty ciep∏a zimà. Szk∏a 

przeciws∏oneczne w zale˝noÊci od parametrów 

mogà wyró˝niaç si´ ró˝nymi kolorami od szarych, 

przez niebieskie do neutralnych. Szk∏a te mogà 

tak˝e charakteryzowaç si´ wysokà transmisjà 

Êwiat∏a. Dzi´ki czemu z powodzeniem stosowane 

sà w budownictwie mieszkaniowym w pomieszcze-

niach nara˝onych latem na przegrzewanie si´.

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 • komfort

 • ni˝sze koszty klimatyzacji 

 •  wielofunkcyjnoÊç – ochrona przeciws∏oneczna 

i termoizolacyjna

 • nowoczesny i innowacyjny produkt

  SZYBY DèWI¢KOSZCZELNE
GlasMax Silent

Oprócz bardzo istotnej ochrony przed utratà ciep∏a 

na zewnàtrz istotnà funkcjà jest równie˝ ochrona 

przed ha∏asem. Ma ona zasadnicze znaczenie dla 

jakoÊci naszego ˝ycia. Powinna byç stosowana 

wsz´dzie tam, gdzie nie mo˝na zlikwidowaç lub 

zmniejszyç êród∏a ha∏asu. Wysokie w∏aÊciwoÊci 

dêwi´koch∏onne szyb uzyskuje si´ poprzez:

zastosowanie szyb laminowanych, zbudowanych 

w oparciu o specjalne folie znacznie poprawiajàce 

akustycznoÊç szyby, zwi´kszenie masy szk∏a tzn. 

zastosowanie przynajmniej jednej szyby o du˝ym 

ci´˝arze powierzchniowym, asymetrycznà budow´ 

szyby zespolonej (np. gruboÊç tafl i 4 i 6 mm), 

wype∏nienie przestrzeni mi´dzyszybowej ci´˝kimi 

gazami t∏umiàcymi.

O w∏aÊciwoÊciach akustycznych okna 

w najwi´kszym stopniu decyduje rodzaj i budowa 

szyby zespolonej. Jednak˝e przy wyborze odpo-

wiedniego dla nas rozwiàzania nale˝y wziàç tak˝e 

pod uwag´ elementy takie jak: profi l okna, okucia, 

fachowy monta˝ zgodny z zaleceniami produ-

centa.  WielkoÊci t∏umienia ha∏asu nie da si´ ∏atwo 

obliczyç. W zwiàzku z tym celem dobrania odpo-

wiedniego dla nas rozwiàzania powinni si´ zajàç 

fachowcy. 

Ochron´ dêwi´koszczelnà mo˝na ∏àczyç z in-

nymi funkcjami np. termoizolacyjnoÊcià, 

bezpieczeƒstwem, ochronà przeciws∏onecznà np. 

poprzez zastosowanie szyb z pow∏okami lub szyb 

laminowanych o okreÊlonej budowie.

szyby funkcyjne GlasMax
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szk∏o float z magnetronowà
pow∏okà termoizolacyjnà

ramka aluminiowa

krótkofalowe
promieniowanie słoneczne

(darmowa energia zimà)

sito molekularne

uszczelnienie

szk∏o float
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szk∏o float z magnetronowà pow∏okà
przeciwsłonecznà i termoizolacyjnà

ramka aluminiowa

szk∏o float

promieniowanie
podczerwone

sito molekularne

uszczelnienie

laminat (dwie tafle szk∏a float + folia)

folia
dzwi´kochronna

szkło float z magnetronowà
pow∏okà termoizolacyjnà

ramka aluminiowa

sito molekularne

uszczelnienie
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szyby funkcyjne GlasMax

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 •  znaczàce ograniczenie poziomu ha∏asu 

w pomieszczeniu

 • komfort

 •  mo˝liwoÊç ∏àczenia dêwi´koch∏onnoÊci z inny-

mi funkcjami tj. termoizolacja, bezpieczeƒstwo, 

ochrona przeciws∏oneczna itd.

 • nowoczesny i innowacyjny produkt 

  SZYBY BEZPIECZNE 
ANTYW¸AMANIOWE,
GlasMax Secure

Podstawowym zadaniem ka˝dego wielofunkcyj-

nego systemu szyb zespolonych jest ochrona 

przed stratà ciep∏a. Ka˝da z szyb termoizola-

cyjnych mo˝e posiadaç wiele innych funkcji 

i tak na przyk∏ad, dodatkowà funkcjà mo˝e byç 

szyba bezpiecz na antyw∏amaniowa. Jej funkcjà 

jest ochrona domu przed z∏odziejami. Zastoso-

wanie w oknie ze wzmoc nionymi okuciami takiej 

szyby pozwala na rezygnacj´ z dodatkowych 

zabezpieczeƒ takich jak kraty, okiennice, rolety 

itd., dzi´ki czemu elewacja zachowuje estetycz ny 

wyglàd. Szyba antyw∏amaniowa GlasMax Se-

cure jest szybà laminowanà. W tym przypadku 

stopieƒ bezpieczeƒstwa mo˝emy dopasowywaç 

do naszych potrzeb stosujàc ró˝ne kombinacje 

szk∏a oraz warstw trudno rozciàgliwej folii PVB. Im 

wi´cej warstw szk∏a i im grubsza folia, tym wi´ksze 

bezpieczeƒstwo. W domach jednorodzinnych sto-

suje si´ g∏ównie szyby klas: P3A (dwie tafl e szk∏a 

i 3 warstwy folii) i P4A (dwie tafl e szk∏a i 4 warstwy 

folii), poniewa˝ sà uznawane przez towarzystwa 

ubezpieczeniowe za odpowiednie zabezpieczenie 

budynku, co skutkuje zmniejszeniem sk∏adki ubez-

pieczeniowej o oko∏o 5-10%.

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 •  zabezpieczenie domu przed w∏amaniem

 • zachowanie estetyki elewacji

 •  zmniejszenie sk∏adki ubezpieczeniowej

 • nowoczesny i innowacyjny produkt 

 SZYBY BEZPIECZNE
 GlasMax Safe

G∏ównym zadaniem szyby bezpiecznej jest ochro-

na ludzi przed obra˝eniami spowodowanymi os-

trymi od∏amkami szk∏a w przypadku jego rozbicia. 

Szyby bezpieczne charakteryzujà si´ podwy˝szonà 

odpornoÊcià na uderzenie i zapewniajà tak zwane 

bezpieczeƒstwo pasywne. 

Szyba bezpieczna GlasMax Safe to taki system, 

który oprócz swojej podstawowej funkcji, czyli 

termoizolacyjnoÊci, posiada w swojej kombinacji 

przynajmniej jednà szyb´ laminowanà, optycz-

nie nie ró˝niàcà si´ od tradycyjnej szyby. Sys-

tem GlasMax Safe zapewnia bezpieczeƒstwo 

u˝ytkownikom, gdy˝ pomimo p´kni´ç powsta∏ych 

po uderzeniu, prawid∏owo zamontowana szyba 

laminat
(dwie tafle szk∏a float + folia)

folia antyw∏amaniowa

szkło float z magnetronowà
pow∏okà termoizolacyjnà

ramka aluminiowa

sito molekularne

uszczelnienie

Ar
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laminowana bezpieczna pozostaje w ramie okien-

nej. Stosowanie szyb bezpiecznych zaleca si´ 

szcze  gólnie w drzwiach, Êciankach dzia∏owych, 

przeszkleniach ca∏oszklanych, przeszkleniach 

balkonów i tarasów, wiatro∏apach, balustradach, 

oknach dachowych, itp.

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 •  ochrona przed zranieniem w przypadku zbi-

cia szyby

 •  podwy˝szona odpornoÊç na uderzenie lub 

pchni´cie szyby

 •  mo˝liwoÊç ∏àczenia bezpieczeƒstwa 

z innymi funkcjami tj. termoizolacja, 

dêwi´koch∏onnoÊç, itd.

 • nowoczesny i innowacyjny produkt

PARAMETRY TECHNICZNE SZK¸A 
– OBJAÂNIENIA:

Transmisja Êwiat∏a [%]
Stosunek strumienia Êwiat∏a przepuszczonego 
do wn´trza pomieszczenia do strumienia Êwiat∏a 
padajàcego w zakresie Êwiat∏a widzialnego 380-
780 nm.
 
Solar factor g [%]
(wspó∏czynnik przenikania energii s∏onecznej)
Stosunek ca∏kowitej przepuszczalnoÊci energii 
do padajàcej energii s∏onecznej.

Wspó∏czynnik przenikalnoÊci cieplnej 
U [W/m2K]
IloÊç ciep∏a przenikajàcego w ciàgu 1 godziny 
przez przegrod´ budowlanà o powierzchni 1m2, 
przy ró˝nicy temperatur 1K, pomi´dzy zewn´trznà 
i wewn´trznà strefà granicznà. Im mniejsza 
wartoÊç wspó∏czynnika U, tym lepsze w∏aÊciwoÊci 
termoizolacyjne przegrody.

Wa˝ony wskaênik izolacyjnoÊci akustycznej 
Rw [dB]
WartoÊç okreÊlajàca wielkoÊç t∏umienia dêwi´ku 
przenoszonego drogà powietrznà. Im wi´ksza 
wartoÊç wskaênika Rw przegrody, tym lepsze sà jej 
w∏aÊciwoÊci dêwi´koszczelne. 

Wspó∏czynnik zacienienia b
Stosunek ca∏kowitej przepuszczalnoÊci energii 
promieniowania s∏onecznego (solar factor g) 
do iloÊci ciep∏a przenikajàcego przez pojedynczà 
szyb´ ze szk∏a bezbarwnego o gruboÊci 4mm. 
Niska wartoÊç tego parametru Êwiadczy o wysokiej 
ochronie przeciws∏onecznej przeszklenia.

laminat
(dwie tafle szk∏a float + folia)

magnetronowa pow∏oka
termoizolacyjna

ramka aluminiowa

sito molekularne

folia bezpieczna

uszczelnienie

szk∏o float

Ar

Ar

Ar
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Systemy trzyszybowe
GlasMax SuperThermo

KORZYÂCI DLA CIEBIE z zastosowania szyb GlasMax:

• gwarantowana jakoÊç • preferencyjne warunki dostaw 
• szeroki asortyment szyb funkcyjnych • wsparcie marketingowe i reklamowe 

• rozpoznawalna marka w szkle • fachowe wsparcie techniczne 
• wy˝sze zyski i presti˝

W obecnych czasach bardzo znaczàcym 

sk∏adnikiem innowacyjnej i Êwiadomej pod 

wzgl´dem ekologicznym i ekonomicznym tech-

nologii budowlanej jest wysokowydajna izolacja 

cieplna. W celu ograniczenia strat ciep∏a z po-

mieszczenia na zewnàtrz, w oknach montuje si´ 

szyby termoizolacyjne z nisko emisyjnà pow∏okà 

typu ClimaGuard Premium, umieszczonà do 

wewnàtrz przestrzeni mi´dzyszybowej. Jednym 

z najbardziej energooszcz´dnych rozwiàzaƒ jest 

system trzyszybowy z dwoma tafl ami szk∏a nis-

koemisyjnego ClimaGuard Premium. Wype∏nienie 

przestrzeni mi´dzyszybowej gazem szlachet-

nym np. kryptonem powoduje maksymalne 

obni˝enie strat ciep∏a z pomieszczenia, a wartoÊç 

wspó∏czynnika U mo˝na nawet obni˝yç do po-

ziomu 0.5 W/m2K. W ten sposób zbli˝amy si´ do 

wartoÊci U bardzo dobrze zaizolowanej Êciany. 

GlasMax SuperThermo to rozwiàzanie dla bardzo 

wymagajàcych Klientów oczekujàcych najlepszych 

parametrów i indywidualnych rozwiàzaƒ stoso-

wanych w domach pasywnych.

KORZYÂCI DLA TWOJEGO KLIENTA:

 •  oszcz´dnoÊç energii cieplnej nawet do 60% 

w stosunku do zestawów jednokomorowych

 • maksymalna redukcja kosztów ogrzewania 

 • jeszcze wi´kszy komfort w pomieszczeniu

 • jakoÊç gwarantowana znakiem Q ISIC

 • presti˝owa marka szk∏a

 • nowoczesny i  bardzo innowacyjny produkt

 •  mo˝liwoÊç dodania wielu funkcji
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krótkofalowe
promieniowanie słoneczne

(darmowa energia zimà)

szyby funkcyjne GlasMax

WA˚NIEJSZE PARAMETRY 
SYSTEMÓW SZYB ZESPOLONYCH

GlasMax Thermo
GlasMax SuperThermo
G∏ównym parametrem okreÊlajàcym w∏aÊciwoÊci 
termoizolacyjne szyb zesp o lonych jest 
wspó∏czynnik przenikalnoÊci cieplnej U, który 
charakteryzuje iloÊç ciep∏a przenikajàcego przez 
szyb´ na zewnàtrz. Im ni˝szy wspó∏czynnik U, tym 
lepsze w∏aÊciwoÊci termoizolacyjne. Oblicza si´ go 
zgodnie z normà EN 673.
Zakres dla szyb GlasMax Thermo:
 szyba zespolona jednokomorowa
U=1.6 do 1.0 [W/m2K]
Zakres dla szyb GlasMax SuperThermo:
szyba zespolona dwukomorowa
U=0.7 do 0.5 [W/m2K]

GlasMax SunBlock
G∏ównym parametrem decydujàcym 
o w∏aÊciwoÊciach przeciws∏onecz nych prze szklenia 
jest tzw. solar factor “g”, który charakteryzuje 
ca∏kowità przepuszczalnoÊç energii s∏onecznej do 
wn´trza pomiesz czenia. Solar factor wyznacza si´ 
zgodnie z normà EN 410. Im mniejsza jego wartoÊç, 
tym lepsze w∏aÊciwoÊci przeciws∏oneczne szyby 
zespolonej.

GlasMax Silent
IzolacyjnoÊç akustycznà szyb zespo lonych wyzna-
cza si´ w oparciu o norm´ EN 12354. WielkoÊç 
t∏umienia dêwi´ku przenoszonego drogà po wietrznà 
okreÊla wa˝ona wartoÊç t∏umienia Rw oraz 
wskaêniki adaptacyjne C i Ctr. Szyby zespolone, 
w zale˝noÊci od ich konstrukcji osiàgajà izola-
cyjnoÊç akustycznà w granicach Rw=28 do 53 dB.

GlasMax Secure
Szyby ochronne o zwi´kszonej odpornoÊci na 

w∏amanie klasyfi kuje si´ zgodnie z normà EN 356. 

Badanie polega na swobodnym spadku stalowej 

kuli, ze ÊciÊle okreÊlonej wysokoÊci, na powierzch-

ni´ szyby zamontowanej w ramie. Szyby ochronne 

dzieli si´ na nast´pujàce klasy:  P1A, P2A, P3A, 

P4A i P5A.

GlasMax Safe
Szyby pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa dla 

u˝ytkowników klasyfi kujemy zgodnie z normà 

EN 12600. Jest to udarowa metoda badania 

wahad∏em. Klasy bezpieczeƒstwa okreÊla si´ 

w zale˝noÊci od wysokoÊci spadania wahad∏a na 

próbk´ szk∏a oraz sposobu p´kania szk∏a.
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Certyfikat jakoÊciowy
na okno

Certyfikat jakoÊciowy
na szyb´
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Czy na wybór konkretnego okna ma wp∏yw posiadanie przez okno/szyb´
certyfikatu jakoÊciowego?
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Du˝y wp∏yw = raczej du˝y wp∏yw + bardzo du˝y wp∏yw Ârednia

3.00 2.99

Kafeteria odpowiedzi:
1 – bardzo ma∏y wp∏yw
2 – raczej ma∏y wp∏yw
3 – raczej du˝y wp∏yw
4 – bardzo du˝y wp∏yw

GLASMAX
WIELOFUNKCYJNE SYSTEMY SZYB ZESPOLONYCH

Wyniki badania rynku okien w Polsce
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