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Z nowym internetowym Selektorem Produktów od Guardian Glass w 

klika minut znajdą Państwo odpowiednie szkło architektoniczne  

 
 

Bertrange, Luksemburg, 29 listopada, 2018 – Firma Guardian Glass Europe 

uruchomiła internetowy Selektor Produktów, który umożliwia klientom szybkie 

odnalezienie produktu Guardian Glass odpowiedniego dla realizowanego przez nich 

projektu, do tego niezależnie od zakładanego zastosowania, wyglądu oraz właściwości. 

Korzystając z intuicyjnej wyszukiwarki wyposażonej w filtry oraz opcji sortowania, za 
pośrednictwem kilku kliknięć przetwórcy szkła, architekci, projektanci oraz wykonawcy 
fasad z łatwością odnajdą w Selektorze Produktów od Guardian Glass najlepsze 
rozwiązanie dla swojego kolejnego projektu. Platforma umożliwia szybkie odkrycie 
estetycznych i funkcjonalnych możliwości produktów Guardian Glass. Jednocześnie 
korzystający z niej użytkownicy mogą wybrać opcję, które spełnia także inne istotne 
kryteria, jak właściwości energooszczędne budynku oraz wymogi dotyczące jego 
nasłonecznienia. 

Co równie istotne, narzędzie pozwala użytkownikom wyszukiwać konkretne produkty 
Guardian Glass po ich nazwie lub filtrować wyniki wyszukiwania wybierając szereg cech 
projektów oraz produktu: rodzaj fasady, układ szklenia, przepuszczalność światła 
widzialnego, całkowitą przepuszczalność energii czy odbicie zewnętrzne. 

Podczas filtrowania wyników wyszukiwania przy użyciu wybranych atrybutów, na 
monitorze wyświetla się lista produktów spełniających podane kryteria wraz z 
informacjami dotyczącymi specyfikacji technicznej. Produkty można następnie łatwo ze 
sobą porównać, korzystając z zastosowanych kryteriów. Możliwe jest także 
skorzystanie z bardziej szczegółowych kryteriów, jak całkowita przepuszczalność 
energii, współczynnik przenikalności cieplnej, współczynnik zacienienia oraz odbicie 
wewnętrzne. 
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Na tym etapie użytkownik może sortować wyświetlone dane dotyczące specyfikacji 
technicznej według jeszcze bardziej rozbudowanej listy atrybutów. Umożliwiają one 
znalezienie informacji na temat tego, czy szkło można zginać lub emaliować oraz jaki 
spandrel będzie najlepiej dopasowany do tego konkretnego produktu. 

Po porównaniu cech produktów możliwe jest wybranie tego właściwego oraz 
wyeksportowanie wyników wyszukiwania do pliku PDF. Wygenerowany plik można 
udostępnić innym osobom pracującym przy danym projekcie.  

Selektor Produktów od Guardian Glass znajdą Państwo pod adresem internetowym 
https://specify-guardian-possibilities.com/ oraz www.guardian-possibilities.com. 

Guardian Glass zaprezentuje swoje ostatnie innowacje, włącznie z nowym szkłem 

przyciemnianym elektronicznie na targach BAU w hali C3/ Stoisko 308 (14-19 Styczeń 

2019 – Monachium, Niemcy). Więcej informacji oraz możliwość umówienia spotkania z 

Guardian Glass podczas eventu znajdą Państwo na stronie www.guardianatbau.com.  

 
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 klienci przekonali się o 
możliwościach 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. 
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Tłumaczenie grafiki, od góry do dołu: 
 
Selektor Produktów od Guardian Glass 
 
To narzędzie pomoże Państwu odnaleźć właściwe rozwiązanie dla Państwa projektu, 
niezależnie od jego przeznaczenia, wyglądu oraz interesujących Państwa właściwości. 
Zapraszamy do przekonania się what’s possible®, czyli do przetestowania możliwości 
Guardian Glass. 
 
Wybierz swój produkt 
 
Pobierz katalog 
 
Odwiedź naszą stronę Inspiracje Guardian  Odkrycia Guardian 
 Guardian Glass Europe Guardian SunGuard 
 
Prawa autorskie 2018 Guardian Glass, LLC. Wszystkie prawa zastrzeżone – warunki i 
postanowienia 



 
Kolejna grafika: 

Znajdź interesujący Cię produkt Pobierz katalog Zarejestruj się w celu uzyskania 

dostępu do aktualizacji 

Szukaj (po nazwie, numerze produktu…) Wyszukaj 

Lub skorzystaj z któregoś z poniższych filtrów, by znaleźć interesujący Cię produkt 



Rodzaj fasady Układ szklenia Przenikalność światła widzialnego [%] 

Całkowita przepuszczalność energii Kolor  Odbicie zewnętrzne 

166 Sortuj według Dostosuj wyświetlanie Rozszerz wszystko 

Produkt Kolor  Przepuszczalność światła widzialnego [%]  

Odbicie zewnętrzne [%] Odbicie wewnętrzne [%] Współczynnik oddawania barw

 Całkowita przepuszczalność energii EN410 [%]   

Współczynnik zacieniania g EN/0,87 Współczynnik przenikalności cieplnej (EN 673) 

Argon W/m2K 

Ostatnia aktualizacja 03/03/2018 

Informacje prawne 

Reszta tekstu: 

Z nowym Selektorem Produktów od Guardian Glass w klika minut znajdą Państwo 

odpowiednie szkło architektoniczne (Zdjęcia Guardian Glass, LLC, • GRDPR164) 

 
W celu otrzymania zdjęć w wysokiej rozdzielczości prosimy o kontakt z Moniką 
Makowską, monika.makowska@flypr.pl.  
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