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Nový online vyhledávač produktů společnosti Guardian Glass 

umožňuje velmi rychlé nalezení nejvhodnějšího architektonického 

skla 

 
 

Bertrange, Lucembursko, 29. listopadu 2018 – Společnost Guardian Glass Europe 

spustila nový online vyhledávač produktů, který umožní zákazníkům rychle najít 

nejvhodnější výrobek společnosti Guardian Glass pro svůj projekt s ohledem na 

nejrůznější požadavky na použití, vzhled nebo výkonnost. 

Využitím intuitivního vyhledávání, třídění a filtrů produktového vyhledávače mohou 
zpracovatelé skla, architekti, návrháři a výrobci obvodových plášťů budov najít snadno 
několika kliknutími nejvhodnější typ skla pro svůj další projekt. Uživatelé mohou rychle 
objevit estetické a funkční možnosti produktů Guardian Glass a přitom si být jisti, že si 
zvolí řešení, které bude splňovat i další důležitá kritéria projektu, jako jsou požadavky 
na energetiku budovy a denní osvětlení. 

Tento nástroj umožňuje na nejvyšší úrovni vyhledávat specifické produkty podle názvu 
nebo je při vyhledávání filtrovat na základě výběru z řady projektových a produktových 
vlastností: typu fasády, složení zasklení, přenosu světla, solárního faktoru, barvy nebo 
odrazivosti zasklení.  

Při filtrování dle těchto atributů se uživateli na obrazovce zobrazí seznam, přičemž jsou 
přehledně vidět technické informace k jednotlivým produktům. Tyto produkty lze rychle 
porovnat za použití výše uvedených kritérií, ale i podrobnějších vlastností, jako je 
solární faktor, hodnota U, součinitel stínění nebo vnitřní odrazivost. 

Uživatel může řadit zobrazené technické informace navíc i podle dalších vlastností – 
například toho, zda je možné sklo ohýbat, opatřit jej keramickým potiskem, nebo může 
získat doporučení vhodných parapetních skel pro konkrétní produkt. 
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Po porovnání přehledu produktů dle jejich vlastností mohou uživatelé vybrat 
nejvhodnější produkt pro svůj projekt a vyexportovat výsledky do souboru pdf, který 
následně mohou sdílet s kolegy. 

Vyhledávač produktů společnosti Guardian je k dispozici na stránkách https://specify-
guardian-possibilities.com nebo v sekci Nástroje na webu www.guardian-
possibilities.com. 

 

Guardian Glass představí svá inovativní řešení včetně systému dynamického 
zastiňování na veletrhu BAU – hala C3, stánek 308 ve dnech 14. – 19. ledna 2019 
v německém Mnichově. Pro více informací i možnost sjednání osobní schůzky 
s experty Guardian Glass během veletrhu navštivte webové stránky 
www.guardianatbau.com. 

 

 
Guardian Glass 
Guardian Glass, největší podnik skupiny Guardian Industries, je v celosvětovém měřítku 
jedním z největších producentů plaveného skla, skla s povlakem a dalších výrobků 
z plaveného skla. Ve 25 závodech po celém světě vyrábí společnost Guardian Glass 
vysoce kvalitní sklo pro použití v exteriéru (jak komerčních, tak i rezidenčních budov) 
a k interiérovému architektonickému využití, pro dopravu a technické výrobky. Sklo od 
společnosti Guardian lze nalézt v domácnostech, kancelářích, automobilech a na řadě 
architektonicky významných staveb po celém světě. Guardian Glass 
Science & Technology Center průběžně pracuje na vytváření nových skleněných 
výrobků a řešení s využitím nejmodernějších technologií s cílem pomáhat zákazníkům 
vidět, co je možné – See what‘s possible®. Navštivte stránky guardianglass.com. 

 
O společnosti Guardian Industries 
Guardian Industries je globální společnost se sídlem v Auburn Hills, Michigan, a ve 
svých závodech, které provozuje v Severní Americe, Evropě, Jižní Americe, Africe, na 
Blízkém a Středním východě a v Asii, zaměstnává přibližně 18 000 lidí. Podniky 
společnosti Guardian Industries se zabývají výrobou plavených skel, vysoce výkonných 
skel s povlakem a dalších výrobků z plaveného skla pro architektonické, rezidenční, 
interiérové, dopravní a technické využití i výrobou vysoce kvalitních pochromovaných 
a lakovaných plastových dílů pro automobilový průmysl a odvětví nákladních vozidel. 
Vizí společnosti Guardian Industries je vytvářet přidanou hodnotu pro své zákazníky 
a celou společnost prostřednictvím neustálých inovací při menší spotřebě zdrojů. 
Guardian je stoprocentní dceřinou společností Koch Industries, Inc. Navštivte stránky 
guardian.com. 
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Pomocí nového online vyhledávače produktů od společnosti Guardian Glass naleznete 

během několika minut nejvhodnější architektonické sklo.  

(Fotografie Guardian Glass, LLC, GRDPR164). 

Snímky ve vysokém rozlišení naleznete zde: 
https://www.flickr.com/photos/pramconsulting/46107354662/sizes/l 
https://www.flickr.com/photos/pramconsulting/46107354342/sizes/l 
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