SERALIT / EMALIT

Szkło z sitodrukiem

Szkło inspiracją aranżacji

SERALIT

OPIS
SERALIT jest szkłem, na które metodą
sitodruku nałożono wzór pokryty nieprzezierną lub pół przezierną emalią
mineralną. Stosowane obecnie emalie
nie zawierają metali niebezpiecznych
takich jak ołów, kadm, rtęć lub chrom
VI. Podczas wypalania przebiegającego
w bardzo wysokiej temperaturze, nałożona emalia wtapia się w powierzchnię,
dzięki czemu powstaje produkt o wyjątkowej trwałości. Szkło SERALIT jest
szkłem hartowanym.

ZASTOSOWANIE
• szyby zespolone SERALIT łączą w sobie walory estetyczne i funkcjonalne.
Zapewnia dobrą widoczność otoczenia
i chroni przed zbyt ostrym światłem
• szkło laminowane SERALIT idealnie
nadaje się na kolorowe, pokryte wzorem balustrady, kładki itp
• jest to produkt trwały i bezpieczny,
dlatego można stosować go jako elementy małej architektury miejskiej,
tablice, szyldy
• SERALIT wykorzystywany jest jako
element wystroju wnętrz: drzwi,
ścianki działowe, kabiny prysznicowe
oraz meble.

ASORTYMENT
Szkło SERALIT występuje w szerokiej
palecie kolorów RAL. Istnieje możliwość
zespalania szkła, laminowania, ciecia
otworów i kształtów. Szyby zespolone
dostępne są również w systemach szklenia fasadowego u-profile, step oraz klejenie do ramy.
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Oprócz palety standardowych wzorów
możliwe jest wykonanie indywidualnych
grafik pod projekt.
Maksymalne grubości szkła od 4 do 19
mm, którego wielkość nie przekracza
1225x2800mm (wielkość zadruku zależy
od wzoru).

Maksymalne wymiary wzoru indywidualnego to 2000x4200.
Maksymalny ciężar formatki nie może
przekraczać 400kg.

EMALIT

ZALETY SERALIT

OPIS

• wzornictwo: SERALIT to szeroka gama
standardowych wzorów, które mogą
być wykonane w różnych kolorach. Istnieje również możliwosć zamówienia
indywidualnych, ewentualnie wielobarwnych wzorów opracowanych dla
konkretnego projektu.
• funkcjonalność: na fasadach budynków szkło SERALIT wzmacnia parametry ochrony przeciwsłonecznej
właściwe dla szyby zespolonej. Parametry spektrofotometryczne różnią
się natomiast w zależności od intensywności i barwy wzoru
• szkło z sitodrukami jest hartowane,
co gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo. Kolory nie blakną z upływem
czasu zarówno na elewacjach jak i we
wnętrzach pomieszczeń

EMALIT jest szkłem nieprzeziernym,
którego kolor uzyskuje się przez nałożenie warstwy emalii na jedną ze stron
szklanej tafli. Proces wytapiania przebiega analogicznie jak w przypadku produktu SERALIT.
Szkło EMALIT jest szkłem hartowanym.

ZASTOSOWANIE
• najbardziej powszechnym zastosowaniem tego produktu są okładziny elewacji o prostych, czystych liniach gdzie
ważnym elementem są pasy spandreli
• wysoka odporność na wilgoć, i zadrapanie umożliwia stosowanie EMALIT
w łazienkach, korytarzach itp jako
okładziny ścienne
• jako szklane drzwi i ścianki działowe

ASORTYMENT
Szkło SERALIT występuje w szerokiej
palecie kolorów RAL. Istnieje możliwość
zespalania szkła, laminowania, ciecia
otworów i kształtów. Szyby zespolone
dostępne są również w systemach szklenia fasadowego u-profile, step oraz klejenie do ramy.
Oprócz palety standardowych wzorów
możliwe jest wykonanie indywidualnych
grafik pod projekt.
Maksymalne grubości szkła od 4 do 19
mm, którego wielkość nie przekracza
1400x2800mm lub 2130x3650mm
Maksymalny ciężar formatki 400kg.
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