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ZALETY

TEX GLASS to połączenie innowacyjnych
materiałów i designerskich koncepcji
aranżacji pomieszczeń. To linia dekoracyjnego
szkła laminowa-nego wypełnionego tekstyliami
lub siatkami z metali. Jak ten produkt jest wykonany?
Szkło ekstrabiałe DIAMANT po umyciu przenosi
się do sali montażowej. Najpierw na jedną z taﬂi
nakłada się specjalistyczną folię EVA, a następnie
na nią kładzie się wybrany wzór tkaniny lub siatki.
Kolejny krok to nałożenie drugiej warstwy foli
EVA i szkła DIAMANT. Tak powstałą konstrukcję
umieszcza się w piecu gdzie produkt poddany
jest wysokiej temperaturze, w efekcie czego
powstaje laminowane szkło dekoracyjne
o wysokiej jakości. Zastosowane powłoki ﬁltrują
99% światła ultraﬁoletowego, chroniąc tym
samym kolory tkanin.

• TEX GLASS jest szkłem laminowanym, które zapewnia
bezpieczeństwo w razie rozbicia. Po rozbiciu szkło nie
rozpada się na luźne odłamki.
• Folia laminująca TEX GLASS, wykonana z EVA. Zatrzymuje
99% promieniowania UV, chroniąc tkaninę w laminacie
przed blaknięciem.
• Glassolutions i Nya Nordiska otrzymały za Tex Glass jedną
z prestiżowych nagród iF Gold 2014.
• Doskonałej jakości tkaniny wyselekcjonowane z kolekcji
Nya Textiles przez Nya Nordiska, nagradzanego
projektanta tekstyliów, łączą w sobie wiele naturalnych
i metalicznych kolorów. Modne i czyste wzory dają
atmosferę tchnącą spokojem i harmonią.
• Laminaty ﬁltrują światło naturalne w sposób zależny
od wybranej tkaniny, gwarantując intymność i lepsze
samopoczucie z przebywania we wnętrzach.
• TEX GLASS nadaje się do wielu zastosowań, nadając
równowagę między wykończeniem zewnętrznym budynku
i jego pomieszczeń.

ZASTOSOWANIE
Laminowane szkło TEX GLASS
nadaje pomieszczeniom nowoczesny
i elegancki wygląd. W szczególności
nadaje się do zastosowania jako:
• Drzwi i ścianki działowe
• Płyty podłogowe, stopnie
• Balustrady
• Okna wystawowe
• Blaty stołów, biurek, półki na książki

ASORTYMENT
TEX GLASS to wachlarz kilkunastu tkanin zaprojektowanych
przez ﬁrmę NYA NORDISKA, wiodącego na świecie
projektanta materiałów tekstylnych, który czerpie pomysły
na wzornictwo z trendów w modzie, sztuce
i architekturze.Starannie dobrane wzory tkanin
odzwierciedlają najnowsze style wykończenia wnętrza
i fasad, a tym samym pozwolą nadać wyjątkową atmosferę
odpowiednią dla tożsamości każdego projektu.

GRUBOŚĆ I WYMIARY (w celu doboru odpowiedniej grubości szkła prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem)
Rodzaj szkła
Budowa
Grubość (mm) +/- 1 mm
Sugerowany wymiar max.
TEX GLASS
44.4 Szkło DIAMANT
9.5
1,400 x 2,000
TEX GLASS
55.4 Szkło DIAMANT
11.5
1,400 x 2,500
TEX GLASS
66.4 Szkło DIAMANT
13.5
1,400 x 3,000
TEX GLASS
88.4 Szkło DIAMANT
17.5
1,400 x 3,500
TEX GLASS
10.10.4 Szkło DIAMANT
21.5
1,400 x 4,000
TEX GLASS
TEX GLASS
TEX GLASS
TEX GLASS
TEX GLASS

44.4 Szkło hartowane lub półhartowne
55.4 Szkło hartowane lub półhartowne
66.4 Szkło hartowane lub półhartowne
88.4 Szkło hartowane lub półhartowne
10.10 Szkło hartowane lub półhartowne

9.5
11.5
13.5
17.5
21.5

1,250 x 2,000
1,250 x 2,500
1,400 x 3,000
1,400 x 3,500
1,400 x 4,000
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Taoki 04 natural

Alabama 04 ivory

Alabama 04 smoke

Scenotec cs 01 white

Jazz fr 01 silver

Glissy 04 gold

Glissy 01 opal

Oki 02 smoke

Doretta 02 silver

Doretta 01 gold

Alicia 94 oak

Alicia 91 ivory

Oki 01 ivory

pl.glassolutions@saint-gobain.com
glassinfo.pl@saint-gobain.glass.com
www.glassolutions.com
www.saint-gobain-glass.pl
www.privalite.com

