
SZKŁO O ŚMIAŁYCH KOLORACH

PLANILAQUE COLOR-IT

BUILDING GLASS POLSKA



CZTERY PROPOZYCJE 
KOMBINACJI KOLORÓW

Barwy neutralne w ciepłych i zimnych 
odcieniach... klasyczne połączenie

Miękkie, ponadczasowe barwne zestawienie, ożywione 
przez połączenie naturalnego ciepła i chłodnych szarości.

Odrobina koloru pop...
aby podświetlić detal architektoniczny 

Jasny kolor, kontrastujący z neutralnym tłem, podkreśla 
detal lub funkcję architektoniczną, a wizualnie tworzy silny, 
pozytywny akcent.

Kilka odcieni jednego koloru... zwycięska 
kombinacja
 
Połączenie jasnych i ciemnych odcieni w jedną całość 
tworzy niezwykle harmonijne wnętrze. 

Lśniące i błyszczące wykończenie... 
kombinacja kolorów i materiałów 

Połączenie lśniących kolorów PLANILAQUE COLOR-IT
z innymi materiałami dodaje subtelnego i wyrafinowanego 
wyglądu każdemu wnętrzu.
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Zestaw 18 kolorów do wyboru. Od Ciebie zależy, 
którego odcienia użyjesz. 

PLANILAQUE COLOR-IT to lakierowane szkło, 
które łączy wyrazistość koloru z głębokim 
odcieniem i  elegancją szkła. Idealnie sprawdzi 
się we wnętrzach, jako dodatek do mebli, drzwi 
lub jako panele ścienne.

Nowa kolekcja 2017 opiera się na współczesnych 
trendach, by wyzwolić Twoją innowacyjność
i kreatywność.  

PLANILAQUE COLOR-IT w 18 odświeżonych 
kolorach to duża dawka inspiracji w twóczym 
projektowaniu. Pokoloruj swoje wnętrza!

COCOON 
ciepłe odcienie neutralne

DOLCE VITA 
barwy pastelowe

POP 
odcienie wyraziste

LOUNGE
odcienie wyszukane

URBAN 
zimne odcienie neutralne

Saint-Gobain
szkło lakierowane
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DOSKONAŁE SAMOPOCZUCIE I MINIMALIZM
 
Rodzina ciepłych neutralnych kolorów: ciepła biel, kość 
słoniowa, beż i szarość, aż do głębokich brązów. Paleta 
kolorów bliska naturalnym, uspokajającym odcieniom 
drewna, roślin i ziemi. Kolory Cocoon tworzą ciepłe, 
komfortowe przestrzenie.

Ponadczasowy, bezpieczny, pewny wybór.

Trend !
COCOON CIEPŁE ODCIENIE NEUTRALNE
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SGG 43
dune beige ultimate

SGG 180
choco brown

SGG 280
taupe brown
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SGG 44
cappuccino brown

SGG 280 taupe brown

SGG 43 dune beige ultimate

SGG 280 taupe brown SGG 44 cappuccino brown



GRAFICZNE DOZNANIA 

Dzięki chłodnym barwom kamieni szlachetnych  
i metalicznych odcieni, paleta tych kolorów obejmuje 
szeroką gamę szarości o czystym, dystyngowanym stylu. 
Kontrastują one z nieskazitelną bielą oraz głęboką czernią.

Trend !
URBAN ZIMNE ODCIENIE NEUTRALNE

SGG 228
dark grey

SGG 22 
ultra black

SGG 170
light grey

SGG 11
ultra white*
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SGG 42 
arctic white ultimate

* na szkle bazowym SGG DIAMANT

SGG 170 light grey

SGG 170 light grey SGG 42 arctic white ultimate



SUBTELNY RELAKS

Połączenie subtelnych, skandynawskich kolorów  
z blaskiem La Dolce Vita. Półtony zapewniające delikatny 
przepływ koloru. Subtelne, delikatne odcienie uzupełniane 
przez połysk, głęboki odcień i nowoczesność szkła. 

Gwarantują wyrafinowanie, urok i indywidualizm w wystroju 
wnętrz.

Trend !
DOLCE VITA
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SGG 08
light blue*

SGG 33
soft ecru* 

* na szkle bazowym SGG DIAMANT

SGG 08 light blue* SGG 33 soft ecru* 

SGG 08 light blue*

BARWY PASTELOWE



WITALNOŚĆ W DOMU

Trend Pop wyraża radość życia, beztroskę i odwagę 
czystych kolorów. 

To żywa paleta z charakterem: malinowy, pistacjowy
i słoneczny oddaje indywidualne podejście do przestrzeni, 
emanując wyraźnymi, radosnymi kolorami. 

Trend !
POP ODCIENIE WYRAZISTE

SGG 161
pistachio green

SGG 03
yellow solar

SGG 139
raspberry

7SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA

SGG 139 raspberry

SGG 161 pistachio green SGG 03 yellow solar



SGG 34
royal brown

DOTYK ELEGANCJI
 
Intensywne błękity i głębokie, czerwone aksamity. Ciemne 
kolory w unikalny sposób podkreślają wyrafinowaną 
przestrzeń, gdzie poczujesz się swobodnie. 

Odcienie, które optycznie powiększają wnętrza, nadając  
im wyrafinowany, teatralny charakter.

Trend !
LOUNGE ODCIENIE WYSZUKANE

SGG 130
crimson  red

SGG 152
midnight

SGG 155
plum
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SGG 152 midnight

SGG 130 crimson  red SGG 152 midnight
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SGG 228 dark grey SGG 139 raspberry

SGG 280 taupe brown

SGG 43 dune beige ultimate

SGG 11 ultra white*

SGG 42 arctic white ultimate
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SGG 22 ultra black

SGG 03 yellow solar

SGG 42 arctic white ultimate



PEŁNA GAMA LAKIEROWANEGO SZKŁA DO WYSTROJU WNĘTRZ

Opis 

PLANILAQUE COLOR-IT to szkło
lakierowane, które swój nasycony
kolor uzyskuje za pomocą nakładania
na tylną powierzchnię szkła powłoki
wysokoodpornego lakieru, a następnie
utwardzane jest w wyniku wysokiej
temperatury. 
 

Paleta kolorów 

Szkło PLANILAQUE COLOR-IT 
produkowane jest w 18 kolorach. Najnowsze
trendy kolorystyczne nawiązują do natury 
i wprowadzają ciepłe odcienie ziemi. 
Wszystkie oferowane kolory doskonale łączą 
się z różnymi materiałami stosowanymi
w architekturze wnętrz, zarówno
z surowcami naturalnymi jak i z tworzywami. 
 
Prezentowane w broszurze kolory nie 
odzwierciedlają prawdziwej głębi koloru. 
Prosimy o kontakt z Działem Marketingu 
celem przesłania próbek.
Saint Gobain Glass Polska w kolorach 
PLANILAQUE COLOR-IT może  
zagwarantować identyczność odcieni
w każdej partii produkcyjnej.
PLANILAQUE COLOR-IT jako jedyne szkło 
lakierowane w Europie jest zgodne
ze specyfikacją techniczną jaką posiada 
Saint-Gobain Glass, precyzującą między 
innymi odpowiednią grubość i twardość 
lakieru oraz powtarzalność kolorów. 

PLANILAQUE COLOR-IT posiada 
Świadectwo Badań Instytutu Szkła,
Ceramiki Materiałów Ogniotrwałych
i Budowlanych w Warszawie, Oddział
Szkła w Krakowie. 
 
 

Przetwarzanie

Szkło PANILAQUE COLOR-IT może być cięte, 
poddawane obróbce krawędziowej 
i nawiercane jak lustro.
Istnieje możliwość piaskowania, 
grawerowania lub sitodruku. Uzyskany efekt
estetyczny jest zależny od zdobienia
szklanej czy lakierowanej powierzchni
tafli.
 
 

Montaż i konserwacja 
 
 
• Montaż

Szkło PANILAQUE COLOR-IT należy 
instalować zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i regułami sztuki
budowlanej: 
 
• mechanicznie we wpustach lub przy
użyciu zaczepów mocujących.
Szkła PANILAQUE COLOR-IT
nie należy instalować za lub przed 
intensywnym źródłem ciepła. 

Niezależnie od wybranego typu mocowania
PANILAQUE COLOR-IT,
należy przestrzegać następujących
zaleceń:
• umieszczać na nieprzeziernej ścianie,
stroną pokrytą lakierem w kierunku
ściany;
• mocować na płaskiej, czystej, suchej
powierzchni, pozbawionej jakichkolwiek
elementów mogących uszkadzać
lakier;
• kolory jasne należy umieszczać
na jasnych, kolorystycznie jednolitych
powierzchniach;
• nie wystawiać szkła na działanie temperatury
powyżej 50° C (np. piekarnik, płyta grzewcza, 
gorące naczynia itp.).
Może to spowodować pęknięcie tafli lub
w dłuższym okresie zmianę jej koloru. 

 

• Konserwacja 
 
Czyścić przy użyciu czystej, miękkiej
szmatki i standardowych środków
do mycia szkła (neutralnych,  
bez zawartości elementów ściernych).
 

Ognioodporność 

PLANILAQUE COLOR-IT ma klasę
ognioodporności B-S1-d0 (dawniej M1)
według normy PL-EN 13501-1. 

Bezpieczeństwo

PLANILAQUE COLOR-IT  jest produktem 
wielofunkcyjnym:  
Jest bezpieczny dla zdrowia poprzez 
znikomą emisję *VOC (emisja formaldehydu
i innych lotnych związków organicznych) 
pozwala chronić jakość powietrza 
w pomieszczeniu.
Jest bezpieczny dla środowiska - brak
metali ciężkich (ołowiu) oraz toksycznych
składników chemicznych**. 

* Produkt posiada klasę jakości A+ zgodnie 

z nowymi regulacjami „Przyjazne dla środowiska”.

** Nie zawiera żadnych niebezpiecznych

substancji zgodnie z klasyfikacją REACH

SGG PLANILAQUE STADIP
to jakość PANILAQUE COLOR-IT  
i funkcjonalność laminowanego szkła 
bezpiecznego. W przypadku stłuczenia, 
fragmenty szkła pozostają przyklejone do 
folii PVB zgodnie z normą EN12600. SGG 
PLANILAQUE STADIP 66.2 otrzymał klasę 
2B2.

Ochrona środowiska

PANILAQUE COLOR-IT przyczynia 
się do zachowania zdrowego, 
niezanieczyszczonego środowiska. 
Spełnia ono najbardziej   
rygorystyczne normy* w zakresie 
emisji formaldehydu i innych lotnych 
związków organicznych (VOC).

Produkty wymienione w niniejszej publikacji są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Saint-Gobain.
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Grubość         

mm

3

4

6

2550x3210    2550x1605

Na zamówienie

 

Na zamówienie

Rozmiar



Saint-Gobain
Innovative Materials
Polska Spółka z o.o.

Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej
ul. Szklanych Domów 1,

42-530 Dąbrowa Górnicza Polska
glassinfo.pl@saint-gobain-glass.com

www.saint-gobain-glass.pl

W Saint-Gobain pomagamy tworzyć wspaniałe 
przestrzenie życiowe. Łączymy komfort  
i zrównoważony rozwój w celu zwiększenia  
wygody ludzi na całym świecie.  
 
Zrównoważony rozwój oznacza troskę zarówno
o ludzi i ich przyszłość jak i o ekologię całej Ziemi.  
Dbamy o cały cykl życia budynku: od wydobycia 
surowca, poprzez plac budowy, użytkowanie, aż po 
koniec jego egzystencji.  
W Building Glass Europe takie podejście nazywamy 
„Glass Forever”. To nasze działania ukierunkowane 
na tworzenie zrównoważonej przyszłości
dla budownictwa. Krok po kroku chcemy
w nie zaangażować wszystkich naszych pracowników
i Klientów. 

Twórzmy razem "Glass Forever".


