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Guardian Glass wprowadza szkło Guardian SunGuard® SNX 60  
oraz SNX 60 Ultra 

 
• Wysokowydajne szkło powlekane potrójną warstwą srebra oferuje doskonałe 

walory estetyczne. 
• Spójny, neutralny wygląd i wysoka przejrzystość. 

 
 
Bertrange, Luksemburg, 03 kwietnia 2017 – Guardian Glass wprowadza nowy produkt 
do swojej linii szyb przeciwsłonecznych eXtra Selective: Guardian SunGuard® SNX 60. 
SNX 60 to idealne rozwiązanie do zastosowania w przypadku elewacji budynków 
komercyjnych, które wymagają wysokiej wydajności, efektywności energetycznej oraz 
atrakcyjnego wyglądu. 

Nowe szkło SunGuard® SNX 60 oferuje wysoce pożądany, spójny, neutralny wygląd o 
dużej przejrzystości. Zostało opracowane w celu zapewnienia optymalnych właściwości 
estetycznych i technicznych zarówno na szkle bazowym float Guardian ExtraClear® – 
dostępne jako SunGuard® SNX 60 –, jak i na niskożelazowym szkle bazowym float 
Guardian UltraClear™ – dostępne jako SunGuard® SNX 60 Ultra. 

Według Nicolasa Gouzou, Kierownika Produktu w firmie Guardian Glass: — SunGuard® 
SNX 60 to pierwszy z nowej generacji produktów powlekanych potrójną warstwą srebra, 
charakteryzujących się doskonałymi walorami estetycznymi oraz spójnością koloru, 
niezależnie od kąta widzenia. W bliskiej przyszłości przewidujemy wprowadzenie na rynek 
kolejnych produktów z tej linii. 
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SunGuard® SNX 60 to szkło przeciwsłoneczne powlekane potrójną warstwą srebra, które 
przepuszcza 60% naturalnego światła i jedynie 29% ciepła słonecznego – to jeden z 
produktów o najwyższej selektywności (stosunek przepuszczalności światła do 
współczynnika przenikania energii słonecznej) dostępnych na rynku Może pomóc obniżyć 
koszty energii w danym budynku poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na sztuczne 
oświetlenie i klimatyzację, dodając jednocześnie wyrafinowany akcent do projektu 
przeszklonej fasady. Poza tym, wartość U = 1,0 W/m²K zapewnia bardzo wysoki poziom 
izolacji termicznej, który pomaga zmniejszyć koszty ogrzewania wnętrza w chłodniejszych 
okresach. 

Nowe szkło SunGuard® SNX 60 dostępne jest zarówno w wersji odprężanej, jak i 
przeznaczonej do hartowania. Powłoka może zostać również zastosowana na szkle 
bazowym laminowanym, bezpiecznym lub dźwiękoizolacyjnym. 

Guardian Glass jest główną jednostką biznesową Guardian Industries Corp. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.guardianglass.com. 
 
 
Informacja o Guardian Industries Corp.: 
Guardian Industries jest firmą o zasięgu światowym z siedzibą główną w Auburn Hills w stanie 
Michigan, USA, działającą w rożnych sektorach. Jej celem jest tworzenie wartościowych produktów 
dla klientów i społeczeństwa poprzez nieustanne wprowadzanie innowacji i redukcję zużywanych 
zasobów. Firma Guardian wraz ze swoimi oddziałami i filiami zatrudnia 17000 osób i posiada 
obiekty w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Południowej, Afryce, na Bliskim Wschodzie i w 
Azji. Firma Guardian Glass jest jednym z międzynarodowych liderów w produkcji szkła float, 
produktów szklanych powlekanych o wysokiej wartości dodanej oraz gotowych wyrobów szklanych i 
rozwiązań do zastosowań architektonicznych, mieszkalnych, wnętrzarskich, transportowych i 
technicznych. Firma SRG Global jest jednym z największych na świecie producentów 
zaawansowanych, wysokiej jakości powłok do tworzyw sztucznych dla sektorów motoryzacyjnego i 
pojazdów użytkowych. Tworzy rozwiązania zwiększające trwałość powierzchni, wytrzymałość 
strukturalną, funkcjonalność, wydajność pojazdów i elastyczność form. Firma Guardian Building 
Products to czołowy dystrybutor specjalistycznych wyrobów budowlanych z siedzibą w Stanach 
Zjednoczonych. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.guardian.com. 

* Wymienione wartości parametrów dotyczą standardowej szyby zespolonej. 

http://www.guardianglass.com/
http://www.guardian.com/


 
Guardian Glass wprowadza szkło SunGuard® SNX 60 oraz SNX 60 Ultra: wysoka jakość i 
doskonałe walory estetyczne. 
(Zdjęcie Martin Argyroglo for Guardian Industries Corp., GRDPR141) 
 
 
 
W celu otrzymania zdjęć o wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt z Sophie 
Weckx (sweckx@guardian.com, +352 28111 210). 
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