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Nowe szkło przeciwsłoneczne firmy Guardian Glass zapewnia 
ekstremalną neutralność kolorystyczną i najwyższą przepuszczalność 
światła – wszystko to z myślą o wnętrzach wypełnionych naturalnym 
światłem 
 
 
Bertrange, Luksemburg, 9 listopada 2017 r. – Firma Guardian Glass wzbogaciła 
swoją ofertę wysokozaawansowanych szkieł przeciwsłonecznych serii SunGuard® 
SuperNeutral™ (SN) o produkt zapewniający najwyższy poziom przepuszczalności 
światła. 
 
Guardian SunGuard SN 75 HT i SN 75 Ultra HT to szkło o przepuszczalności światła 
wynoszącej odpowiednio 75% i 76%, czyli o 5% i 6% więcej niż inne produkty z serii 
szkieł powlekanych Guardian SunGuard. Użycie w projekcie szkła o tak wysokich 
parametrach pomaga właścicielom budynków, architektom i projektantom tworzyć 
budynki z odpowiednim dostępem naturalnego światła. 
 
SunGuard SN 75 HT posiada też wysokie walory estetyczne, atrakcyjny, spójny, 
neutralny wygląd i niski poziom odbicia światła na zewnątrz. Szkło SunGuard SN 75 
Ultra HT jest wytwarzane na szkle bazowym Guardian UltraClear™ o niskiej 
zawartości żelaza, co zapewnia neutralniejszy odcień, patrząc zarówno od wewnątrz, 
jak i z zewnątrz budynku. 
 
Poza wysokim poziomem przepuszczalności światła, szkło Guardian SunGuard SN 
75 HT charakteryzuje się również niskim współczynnikiem przepuszczalności energii 
wynoszącym 40%, posiada bardzo dobre parametry termoizolacyjne – wartość Ug 
1,0 W/m²K – sprzyjające utrzymaniu jednolitej temperatury wewnątrz pomieszczeń 
przez cały rok. Dzięki dobrze dobranym parametrom szkło SunGuard SN 75 HT 
poprawia komfort pomieszczeń zarówno tych przeznaczonych na pracę, jaki i 
wypoczynek.  
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Nicolas Gouzou, Product Manager firmy Guardian Glass Europe, zauważa: „Ludzie 
mają naturalną potrzebę dostępu do światła dziennego. Niezależne badania 
pokazują, że zapewnienie odpowiedniej ilości naturalnego światła w pomieszczeniu 
może korzystnie wpłynąć na poziom koncentracji osoby w nim przebywającej oraz 
pozytywnie oddziaływać na jej samopoczucie oraz wydajność”. 
 
Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić próbkę produktu należy odwiedzić 
stronę www.sunguardglass.com. 
 
Podane wartosci odnoszą się do standardowej szyby zespolonej (6 mm - 16 mm Argon - 4 mm, z powłoką SunGuard SN 75 HT 
na poz. 2). 
 
Guardian Glass  
Guardian Glass, główny podmiot działalności biznesowej Guardian Industries, jest 
jednym z wiodących światowych producentów szkła float, szkła powlekanego oraz 
szkła przetworzonego. W dwudziestu pięciu fabrykach na całym świecie Guardian 
Glass produkuje szkło o wysokich parametrach zarówno do zastosowań 
zewnętrznych (komercyjnych i mieszkaniowych), do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń, a także do celów transportowych i produktów technicznych. Szkło 
Guardian możemy znaleźć w domach, biurach, samochodach, ale również w 
najbardziej charakterystycznych obiektach architektonicznych na świecie. Centrum 
Nauki i Technologii Guardian Glass (The Guardian Glass Science & Technology 
Center) nieustannie pracuje nad nowymi produktami oraz rozwiązaniami 
korzystającymi z najbardziej zaawansowanych technologii – wszystko po to, aby nasi 
klienci przekonali się o możliwosciach jakie daje nasze szkło (see what’s possible®). 
Odwiedź www.guardianglass.com. 
 
Guardian Industries  
Guardian Industries, międzynarodowa firma z siedzibą główną w Auburn Hills w 
stanie Michigan, USA, zatrudnia 17 tys. osób, a swoje oddziały posiada w Ameryce 
Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. 
Firmy należące do grupy Guardian są zaangażowane w produkcję wyrobów o 
najwyższych parametrach ze szkła float, szkła powlekanego i przetworzonego, w 
produkcję wysokojakościowych komponentów chromowanych i malowanych z 
tworzywa sztucznego dla sektora samochodów osobowych i ciężarowych oraz w 
dystrybucję specjalistycznych produktów budowlanych. Wizją Guardiana jest 
tworzenie wartości dla klientów i społeczeństwa poprzez nieustanne innowacje przy 
jednoczesnym zmniejszaniu użycia zasobów. Guardian jest firmą zależną, należącą 
w całości do Koch Industries, Inc. Odwiedź www.guardian.com. 
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Nowe szkło przeciwsłoneczne od Guardian Glass oferuje extremalną naturalność i 
najwyższy poziom przepuszczalności światła, aby wspierać architektów w 
projektowaniu przestrzeni oświetlonej naturalnym światłem. 
(Zdjęcie Guardian Glass, LLC, GRDPR152) 
 
 
 
Aby otrzymać zdjęcia w wysokiej rozdzielczości, prosimy o kontakt z Monika 
Makowska, monika.makowska@flypr.pl, +48 530 139 146. 
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