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Guardian Glass w Europie zastąpiło dotychczasowy Konfigurator 
nowym zestawem narzędzi do analizy szkła i szyb 

 
Bertrange, Luksemburg, 8 Maja, 2018 – Guardian Glass w Europie wzbogacił swój 

pakiet popularnych narzędzi online, Glass Analytics. Dzięki ulepszeniom użytkownicy z 

Europy będą mogli jeszcze wierniej przedstawić zalety stosowania szkła o wysokich 

parametrach na fasadach budynków.  

Dzięki Glass Analytics użytkownicy zyskują dostęp do jednej platformy 

internetowej(https://glassanalytics.guardian.com/), na której znajduje się wiele narzędzi 

do wykonywania obliczeń i wizualizacji, wraz z kompleksową analizą konfiguracji, 

obliczeniami akustyki, renderowaniem fotorealistycznym, modelowaniem informacji o 

budynku (BIM) i wieloma innymi funkcjami. 

Glass Analytics zostanie zaprezentowane europejskim użytkownikom jako nowa 

platforma do analizy szkła zastępująca Konfigurator Guardian, który obecnie został 

dezaktywowany. By ułatwić i ulepszyć dostęp do narzędzi analitycznych Guardian, 

wprowadziliśmy do Glass Analytics funkcję kalkulatora akustyki, tym samym oddając w 

ręce użytkowników kompleksowe narzędzie do analizy parametrów szkła i szyb.  

Każde narzędzie w pakiecie Glass Analytics ma na celu pomoc użytkownikowi w 

wyborze szkła i doradzić mu właściwe rozwiązanie, które najlepiej odpowiada celom 

projektu. Na każdym kroku procesu projektowania, określania specyfikacji oraz 

wznoszenia budynku narzędzia udostępniają szczegółowe dane dotyczące walorów 

estetycznych oraz parametrów, którymi muszą charakteryzować się makiety, by 

sprostać wymaganiom projektowym.  
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Przy użyciu Glass Analytics użytkownicy mogą: 

 Obliczyć parametry centralnej strefy próbki w przypadku konfiguracji 

dostosowywanych do indywidualnych potrzeb klienta 

 Określać akustykę poszczególnych konfiguracji  

 Renderować fotorealistyczne obrazy standardowych lub wykonywanych na 

zamówienie konfiguracji szyb 

 Korzystać z solidnego, dopasowanego do potrzeb użytkownika narzędzia do 

generowania informacji o budynku 

 Archiwizować wyniki obliczeń dla danego projektu oraz generować raporty dla 

klienta 

Dimosthenis Liouris, Manager Centrum Wsparcia Technicznego Guardian Glass w 

Europie mówi: – Glass Analytics dostarcza architektom, projektantom, osobom 

pracującym z powłokami oraz przetwarzającym szkło rozwiązania, które pozwalają im 

odkrywać estetyczne i funkcjonalne możliwości naszych produktów, a jednocześnie 

spełnić ściśle określone wymagania dotyczące energetyki, nasłonecznienia oraz 

akustyki budynku. Przyświeca nam wizja stworzenia wartości dla naszych klientów. 

Jesteśmy przekonani, że nowe oprogramowanie przyczyni się do tego, udostępniając 

naszym klientom narzędzia, których potrzebują, by lepiej zrozumieć i określić konkretne 

zestawienia szkła o wysokich parametrach, które będzie najodpowiedniejsze z punktu 

widzenia ich projektu. 

Metoda wykonywania obliczeń przez Glass Analytics posiada certyfikat KIWA 

świadczący o dokładności zgodnej z normami EN410 oraz EN673. Dane obliczeniowe 

pochodzą z certyfikowanych źródeł. W ten sposób zadbaliśmy o wiarygodność 

informacji generowanych do wykorzystania w projektach budynków oraz pracach 

budowlanych.  

 

Guardian Glass  
Guardian Glass, główny filar 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 float o wysokich parametrach zarówno do zastosowań zewnętrznych (w 
budynkach 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 



guardianglass.com.  
 
Guardian Industries  
Guardian Industries, międzynarodowa firma z siedzibą główną w Auburn Hills w stanie 
Michigan, USA, zatrudnia 18 tys. osób, a swoje oddziały posiada w Ameryce Północnej, 
Europie, Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Guardian 
zajmuje się produkcją wyrobów o najwyższych parametrach ze szkła float, szkła 
powlekanego i przetworzonego, dedykowanych dla architektury, rynku mieszkaniowego, 
wnętrz, transportu i technicznych zastosowań szkła, a także produkcją 
wysokojakościowych komponentów chromowanych i malowanych z tworzywa 
sztucznego dla sektora samochodów osobowych i ciężarowych. Wizją Guardiana jest 
tworzenie wartości dla swoich klientów i społeczeństwa poprzez nieustanne innowacje 
przy jednoczesnym zmniejszaniu zużycia zasobów. Guardian jest firmą zależną, 
należącą w całości do Koch Industries, Inc. Odwiedź guardian.com. 
 

 
Screenshot Glass Analytics Software Tools. 

 
 
W celu uzyskania zdjęć w wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt z Moniką 
Makowską, +48 530 139 146, monika.makowska@flypr.pl 
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