Systemy szklane

ilkington Profilit

™

%ko-Park, Warszawa

Pilkington Profilit™
System przeszkleƒ

ilkington Profilit™ to szkło profilowe w kształcie

do ciekawych rozwiàzaƒ

ceownika, które coraz cz´Êciej wykorzystywane

architektonicznych

jest w nowoczesnej architekturze. Stosowanie tego

Eko-Park Cameratta, Warszawa

hałasem i innych odpowiedzialnych za warunki
otoczenia.

produktu nie wymaga korzystania z dodatkowych

Główne obszary zastosowania systemu

słupów konstrukcyjnych, co stwarza du˝e mo˝li-

Pilkington Profilit™ to fasady, klatki schodowe,

woÊci dla projektowania i jest bardzo cenione

a tak˝e przeszklenia wewn´trzne w obiektach

przez architektów i projektantów. Dzi´ki temu

komercyjnych, sportowych, halach przemysłowych

szkło u˝ywane jest w ró˝nych innowacyjnych

czy obiektach u˝ytecznoÊci publicznej, takich jak

rozwiàzaniach.

szkoły, muzea, galerie.

ElastycznoÊç systemu otwiera drog´ do architekto-

Ciekawy wyglàd estetyczny systemu

nicznej kreatywnoÊci, przy jednoczesnym spełnie-

nie oznacza jednak jego wysokiej ceny.

niu wymagaƒ dotyczàcych ochrony przeciwsło-

System Pilkington Profilit™ jest ekonomiczny

necznej, izolacyjnoÊci cieplnej, ochrony przed

w u˝yciu oraz szybki i prosty w monta˝u.
Pływalnia miejska, O˝arów Mazowiecki

ateriały
Szkło pod wieloma wzgl´dami przewy˝sza inne
materiały budowlane, takie jak stal, beton czy
materiały syntetyczne, a tak˝e stanowi ich
wyjàtkowe i interesujàce uzupełnienie.
Pilkington Profilit™ znakomicie nadaje si´ do
du˝ych przeszklonych powierzchni, w wypadku
których nale˝y spełniç szereg wymogów zwiàzanych
z izolacyjnoÊcià cieplnà, ochronà przed hałasem
i ochronà przeciwsłonecznà.
Niewàtpliwà zaletà systemu jest jego wytrzymałoÊç
– zdolnoÊç do przenoszenia wysokich obcià˝eƒ
wiatrem, co umo˝liwia projektowanie przeszkleƒ
o du˝ej rozpi´toÊci. System oferuje przy tym
zró˝nicowanie pod wzgl´dem koloru, wzoru,
szerokoÊci instalowanych paneli i poziomu
rozproszenia Êwiatła.
Szkło Pilkington Profilit™ jest ponadto bardzo
trwałe, nie wymaga konserwacji i podlega w pełni
procesowi recyklingu.
System
System Pilkington Profilit™ pozwala na wykonywanie przeszkleƒ pojedynczych lub podwójnych.
W systemie szklenia podwójnego panele szklane
Pilkington Profilit™ zapewniajà odpowiednià
transmisj´ Êwiatła oraz skutecznà izolacj´ cieplnà
i dêwi´kowà.
System szklenia obejmuje szereg szyb profilowych
Pilkington Profilit™ oraz system aluminiowych
ram zewn´trznych, wewn´trznych profili PCV
i dodatkowych akcesoriów uzupełniajàcych
kompletne przeszklenie.
Zewn´trzne ramy aluminiowe dost´pne sà w wielu
standardach wykoƒczenia, na przykład anodowane
lub z powłokà proszkowà, według standardowej
kolorystyki (RAL). Ró˝norodnoÊç dost´pnej
kolorystyki pozwala architektom i projektantom
na u˝ycie ich w celu uzupełnienia lub podkreÊlenia
wyglàdu elementów szklanych.

Mondrian House, Warszawa

+siedle Marina Mokotów, Warszawa

8abryka wiàzek
kablowych G. Ostervig,
Stanisławów k/Warszawy

konomiczny i przyjazny dla Êrodowiska

energi´. Z kolei nocà przeszklenie szkłem

Ornamentowa powierzchnia szkła oraz wysoki

profilowym pozwala na ciekawà kompozycj´

stopieƒ przepuszczalnoÊci Êwiatła pozytywnie

wn´trza budynku z otoczeniem na zewnàtrz.

wpływajà na efektywne i estetyczne oÊwietlenie

Przyczyniajà si´ do tego efekty Êwietlne uzyskane

wn´trz Êwiatłem dziennym. Dlatego w ciàgu dnia

przy oÊwietleniu wn´trz Êwiatłem sztucznym.

nie ma potrzeby sztucznego doÊwietlania budynku,
przez co mo˝na ograniczyç wydatki na kosztownà

W wypadku szklenia podwójnego, system
Pilkington Profilit™ mo˝e zapewniç izolacj´
zarówno przed przegrzewaniem si´ pomieszczeƒ
latem, jak i przed ich ochładzaniem zimà,
przyczyniajàc si´ do obni˝enia całkowitego
zu˝ycia energii.
Wymagania dla elementów składowych systemu
mogà zostaç dokładnie skalkulowane ju˝ w fazie
projektowania, co pozwala obni˝yç straty materiałowe.
W wielu wypadkach zastosowanie systemu
Pilkington Profilit™ mo˝e okazaç si´ opcjà
najbardziej ekonomicznà i przyjaznà Êrodowisku.

Sala pami´ci PPL LOT,
Warszawa

Sala pami´ci PPL LOT,
Warszawa

Bezpieczeƒstwo
Wymagania zwi´kszonego bezpieczeƒstwa
przyczyniły si´ do poszerzenia asortymentu
szkła profilowego o szkło hartowane
Pilkington Profilit™ T. Produkt ten charakteryzuje
si´ wy˝szà wytrzymałoÊcià mechanicznà, dzi´ki
czemu szkło profilowe uzyskuje nowe mo˝liwoÊci
zastosowania w ró˝nego rodzaju przeszkleniach
wewn´trznych i zewn´trznych. Dodatkowym
atutem jest zwi´kszenie maksymalnych rozpi´toÊci
instalacyjnych szkła. Na ˝yczenie dost´pna jest
tak˝e dodatkowa obróbka cieplna, polegajàca na
termicznym wygrzewaniu szkła tzw. Heat Soak Test.
Dekoracja
Nowe szkło Pilkington Profilit™ T Color daje
du˝e pole do popisu architektom, oferujàc szerokà
gam´ kolorów emaliowanego szkła profilowego.
Ze wzgl´du na fakt, ˝e hartowanie jest integralnà
cz´Êcià procesu wytwarzania szkła emaliowanego,

1astosowanie szkła Pilkington Profilit™ obni˝a

szkło uzyskuje charakterystyk´ szkła bezpiecznego.

poziom hałasu dochodzàcego z zewnàtrz do
poziomu bezpiecznego dla ludzkiego ucha.

Ochrona przed hałasem

Przeszklenie podwójne pozwala zredukowaç poziom

Hałas to obecnie jedno z najbardziej ucià˝liwych

hałasu o około 38 do 41 dB.

zjawisk. Nadmiar hałasu stanowi ciàgłe zagro˝enie
dla ludzkiego zdrowia zarówno pod wzgl´dem

Szklenie potrójne stosuje si´ do uzyskania redukcji

psychicznym, jak i fizycznym.

hałasu o 55 dB.

Zespół szkół nr 2, Konstancin Jeziorna

,OSiR, Jasło

Optymalna izolacyjnoÊç cieplna spowoduje
obni˝enie kosztów energii. W przeszkleniu podwójnym szkło profilowe z powłokà niskoemisyjnà
powinno byç instalowane od wewnàtrz. Ze wzgl´du
na wyraêne t´czowe zabarwienie powłoki niskoemisyjnej dobrze jest zastosowaç od zewnàtrz
szkło profilowe powlekane barwnà powłokà, np.
Pilkington Profilit™ Amethyst, które zneutralizuje
kolor powłoki niskoemisyjnej.
Ochrona przeciwsłoneczna
˚aden inny materiał budowlany nie spełnia
wymogów dotyczàcych doÊwietlenia przy
jednoczesnej ochronie przed promieniowaniem
słonecznym tak skutecznie jak szkło.
Naukowcy uznali brak Êwiatła, szczególnie
w miejscu pracy, za zagro˝enie dla zdrowia ludzi.

"zolacja cieplna

Âwiatło wa˝ne jest tak˝e wówczas, gdy weêmiemy

Szkło Pilkington Profilit Plus 1,7 opracowane

pod uwag´ jakoÊç prowadzonego ˝ycia. Jednak

zostało specjalnie dla zapewnienia odpowiedniej

zbyt du˝a iloÊç Êwiatła słonecznego mo˝e z kolei

izolacyjnoÊci cieplnej. Warunkiem jest jednak

staç si´ czynnikiem dra˝niàcym lub szkodliwym.

u˝ycie specjalnie izolowanych cieplnie ram. Szkło

Szkło Pilkington Profilit™ ze swoim stopniem

wykorzystuje energi´ słonecznà jako bierne êródło

przezroczystoÊci oraz ochronà przeciwsłonecznà

energii cieplnej, a ponadto dzi´ki niskoemisyjnej

oferuje odpowiednie rozwiàzanie tego problemu.

™

powłoce na szkle Pilkington Profilit™ Plus 1,7
utrzymuje ciepło w budynku.

Do ochrony przeciwsłonecznej stosuje si´ szkło
Pilkington Profilit™ Antisol, które ma specjalnà
refleksyjnà powłok´ metalicznà, redukujàcà
przepuszczalnoÊç energii słonecznej o około 49%.

OSiR, Dzielnica Ochota, Warszawa

@asen, St Dizier, Francja

ograniczony bud˝et, potrafià doceniç zalety szkła

biekty sportowe
Zastosowanie systemu Pilkington Profilit

Pilkington Profilit™. Zapewniamy równie˝ specjalne

w obiektach sportowych zwiàzane jest

Êwiadectwa badaƒ (zgodnie z normà DIN 18032)

z mo˝liwoÊcià wykonania du˝ych, lekkich,

dla pionowych przeszkleƒ obiektów sportowych

przepuszczajàcych Êwiatło samonoÊnych fasad.

z udokumentowanà odpornoÊcià na uderzenia piłkà.

™

Istotnym aspektem jest tu tak˝e odpornoÊç szkła
na uderzenia piłkà. Wszystkie wymienione

Przeszklenie dachów

wczeÊniej zalety, takie jak redukcja hałasu czy

W odpowiedzi na bardzo cz´sto stawiane

zu˝ycia energii, jak równie˝ du˝a wytrzymałoÊç

wymagania dotyczàce wysokiego stopnia

i trwałoÊç, potwierdzajà słusznoÊç wyboru szkła

przepuszczalnoÊci Êwiatła połàczonej z ochronà

Pilkington Profilit do tego typu zastosowaƒ.

przed hałasem, izolacyjnoÊcià cieplnà i ochronà

™

przeciwsłonecznà, Pilkington oferuje interesujàce
Powy˝sze niewàtpliwe korzyÊci powinny przekonaç

rozwiàzanie zarówno z architektonicznego, jak

w szczególnoÊci władze lokalne, które znajàc swój

i z ekonomicznego punktu widzenia – przeszklenie
w systemie Pilkington Profilit™.

MOSiR, Jasło

Przeszklenie dachów bez u˝ycia dodatkowych

Pasa˝ handlowy, Tychy

elementów konstrukcyjnych odpowiada wszelkim
wymogom dotyczàcym zarówno bezpieczeƒstwa,
jak i walorów estetycznych.
Do przeszkleƒ dachowych stosuje si´ z reguły
szkło profilowe zbrojone drutem.
Nie odbija si´ to negatywnie na wyglàdzie,
natomiast spełnia wymagania zwiàzane
z bezpieczeƒstwem (zgodnie z normà DIN 18361).

Firma Pilkington nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za bł´dy lub pomini´cia w niniejszej publikacji
oraz za wszelkie konsekwencje wynikajàce z jej wykorzystania. Wi´cej informacji mo˝na uzyskaç
w Biurze Doradztwa Technicznego.

