
SGG STADIP® SILENCE
SGG CLIMAPLUS® SILENCE

Pozostaw hałas
na zewnątrz

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT



SGG STADIP® SILENCE
Dlaczego?

Jeśli przeszkadza Ci hałas, gdyż:

• mieszkasz przy bardzo ruchliwej drodze lub
w centrum miasta,

• mieszkasz w pobliżu lotniska, linii kolejowej
lub autostrady,

• nie możesz spać ze względu na pochodzący
z zewnątrz hałas,

SGG STADIP SILENCE w szybie
zespolonej SGG CLIMAPLUS SILENCE
rozwiąże Twój problem.

SGG CLIMAPLUS® SILENCE
Co to jest?

SGG CLIMAPLUS SILENCE jest to szyba zespolona
o doskonałej izolacji akustycznej, a zarazem
zwiększonej izolacji termicznej.

Element wewnętrzny szyby
SGG CLIMAPLUS SILENCE to szkło laminowane
SGG STADIP SILENCE składające się z dwóch tafli
szkła połączonych za pomocą folii syntetycznych
PVB* o bardzo dobrych właściwościach izolacji
akustycznej. Ponadto w przypadku stłuczenia
odłamki idealnie przylegają do folii.

SGG STADIP SILENCE o budowie 33.1 (6 mm)
posiada izolację akustyczną Rw=36 dB, identyczną
jak szkło monolityczne 10 mm,
które jest cięższe o 10 kg/m2**.
SGG STADIP SILENCE o budowie 44.1 (8 mm)
posiada izolację akustyczną Rw=38 dB, identyczną
jak szkło monolityczne 15 mm,
które jest cięższe o 17,5 kg/m2**.

* Butyral poliwinylu
** Dane Instytutu Schall- und Wärmemessstelle Aachen GmbH
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SGG CLIMAPLUS® SILENCE
Jakie są jej zalety?

• Doskonała izolacja akustyczna:
zabezpiecza przed hałasem z zewnątrz; tłumi
dźwięk uderzających o szybę kropel deszczu.

• Ochrona ludzi i mienia:
w razie przypadkowego stłuczenia chroni
przed zranieniem; utrudnia włamanie.

• Zwiększona izolacja termiczna:
zmniejsza koszt ogrzewania.

Szyby SGG CLIMAPLUS SILENCE wyglądają tak
samo jak standardowe szyby SGG CLIMAPLUS.

Szyby SGG CLIMAPLUS SILENCE mogą być
instalowane we wszystkich typach okien
stosowanych w budynkach mieszkalnych,
zarówno nowych jak i remontowanych:

• okna i drzwi balkonowe,
• werandy,
• okna dachowe.

SGG CLIMAPLUS SILENCE należy montować
w ramach o najwyższej jakości, tak aby w pełni
zachować zapewnianą przez te szyby izolację
akustyczną.
Szyby zespolone SGG CLIMAPLUS SILENCE
cechuje bardzo dobry poziom parametrów
akustycznych jak również bardzo wysoki stopień
bezpieczeństwa: mają nie tylko izolację
akustyczną od 2 do 30 razy większą niż
w przypadku szkła pojedynczego lub
tradycyjnych szyb zespolonych, lecz także,
z uwagi na swoją budowę, zapewniają
bezpieczeństwo i ochronę osób i mienia.

SGG CLIMAPLUS® SILENCE
Gdzie je instalować?
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SGG STADIP SILENCE i SGG CLIMAPLUS SILENCE są znakami zastrzeżonymi

Saint-Gobain Glass Polska
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza
glassinfo.pl@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.com

Dystrybutor
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SGG CLIMAPLUS® SILENCE

W opcji:
możliwość dodatkowych funkcji

SGG CLIMAPLUS SILENCE:

OCHRONA
PRZECIWSŁONECZNA

DEKORACJA SZYBY
SAMOCZYSZCZĄCE

IZOLACJA
AKUSTYCZNA

IZOLACJA
TERMICZNA

BEZPIECZEŃSTWO


