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Szkło SunGuard® SN 70/35 HT na fasadach wrocławskich budynków 
Sagittarius Business House oraz West Link 

 
Bertrange, Luksemburg, 30 sierpnia, 2019 r. – Sagittarius Business House oraz West 
Link to dwa nowoczesne obiekty biurowo-usługowe zlokalizowane we Wrocławiu. Budynki 
te łączy ze sobą nie tylko stolica Dolnego Śląska i ciekawa koncepcja architektoniczna, ale 
również zastosowane na fasadach szkło. W obu przypadkach jest nim SunGuard® SN 
70/35HT – wysokoselektywne szkło od Guardian. 
 
Wrocław od kilku lat zaliczany jest do grona najdynamiczniej rozwijających się miast w 
Polsce. To właśnie tam swoje siedziby ulokowało wiele krajowych firm oraz 
międzynarodowych korporacji, głównie z branży technologicznej oraz IT. Wyrazem otwarcia 
miasta na nowoczesność i innowacyjność jest również wysoka liczba interesujących 
projektów architektonicznych, które każdego roku pojawiają się na planie stolicy Dolnego 
Śląska. Dwa z takich obiektów - Sagittarius Business House oraz West Link – zasługują na 
szczególną uwagę, ponieważ wyróżniają się nie tylko pod względem wizualnym, ale 
również użytkowym. 
 
Szklane domy w wielkim mieście 
Sagittarius Business House firmy Echo Investment jest nowoczesnym biurowcem klasy A, 
usytuowanym w samym centrum Wrocławia, tuż obok Dworca Głównego PKP. Elegancka, 
jasna fasada, prestiżowa lokalizacja i duża powierzchnia użytkowa sprawiają, że nie 
sposób przejść obok niego obojętnie. Obiekt ten wzbudza zainteresowanie ze względów 
estetycznych, ale również dlatego, że zbudowano go z zachowaniem najwyższych 
standardów jakości, duży nacisk kładąc na efektywność energetyczną i komfort przyszłych 
użytkowników budynków. Dowodem na to jest m.in. certyfikacja w ramach systemu 
BREEAM na poziomie Excellent. Z uwagi na fakt, że znaczną część fasady Sagittarius 
Business House stanowią przeszklenia, to właśnie szkło miało duży wkład w uzyskanie tak 
dobrego wyniku. Chcąc zaprojektować budynek maksymalnie przyjazny środowisku 
naturalnemu oraz stwarzający komfortowe warunki pracy, architekci musieli znaleźć szkło o 
jak najwyższej przepuszczalności światła "Lt", ale zarazem o współczynniku 
przepuszczalności energii słonecznej "g" nie większym niż 0.35. W tak zdefiniowane 
parametry brzegowe w oczekiwania projektantów i inwestorów wpisało się 
wysokoselektywne szkło SunGuard SN 70/35HT. 
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Sprawdzony wybór! 
Ten sam produkt firmy Guardian wybrany został również do pokrycia fasady West Link - 
innego wrocławskiego biurowca firmy Echo Investment, zlokalizowanego przy ulicy Na 
Ostatnim Groszu. W przypadku tego obiektu głównym zamiarem architekta było 
zastosowanie wysokoselektywnego szkła neutralnego, o bardzo delikatnym odcieniu 
niebieskim, które mogłoby harmonijnie współgrać z grafitową elewacją budynku. Drugim 
wymogiem było osiągnięcie najwyższej możliwej przepuszczalności światła "Lt" dla szkieł 
wysokoselektywnych. Szkło SunGuard SN 70/35HT zostało wybrane jako to rozwiązanie, 
które pozwoliło na spełnienie zarówno oczekiwań wizualnych, jak i surowych wymogów 
technicznych, szczególnie gwarantujących przepuszczalność naturalnego światła na 
poziomie aż 70%. Dzięki zastosowaniu produktu firmy Guardian na fasadzie West Link, 
cały obiekt z zewnątrz prezentuje się nowocześnie, a pracujący w pomieszczeniach 
biurowych ludzie mają nieskazitelny i niczym niezakłócony widok z okien. Co więcej, 
wnętrza biur są znakomicie doświetlone, a jednocześnie optymalnie chronione przed 
przegrzewaniem (dostaje się do nich nie więcej niż 35% energii z promieniowania 
słonecznego). Najlepszym dowodem na spełnienie surowych wymagań jakościowych, 
energetycznych oraz funkcjonalnych budynku West Link jest fakt, że – podobnie jak 
Sagittarius Business House – uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. 
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Guardian Glass  
Guardian Glass, główna firma grupy Guardian Industries, jest jednym z wiodących 
producentów szkła typu float, szkła powlekanego oraz gotowych produktów szklanych na 
świecie. W 25 fabrykach szkła float na całym świecie Guardian Glass produkuje szkło o 
wysokich parametrach stosowane we wnętrzach i na fasadach budynków (zarówno 
mieszkalnych, jak i komercyjnych), w transporcie oraz technice. Produkty Guardian Glass 
można znaleźć w domach, biurach, samochodach i najbardziej rozpoznawalnych 
realizacjach architektonicznych. Centrum Nauki i Technologii Guardian Glass stale pracuje 
nad rozwojem nowych produktów szklanych oraz rozwiązań. W tym celu wykorzystuje 
najbardziej zaawansowaną technologię, dzięki której pomaga swoim klientom See what’s 
possible®. Odwiedź guardianglass.com. 
 
Guardian Industries  
Siedziba Guardian Industries znajduje się w Auburn Hills w amerykańskim stanie Michigan. 
Firma działa w Ameryce Północnej i Południowej, Europie, Afryce, na Bliskim Wschodzie 
oraz w Azji. Firmy należące do grupy Guardian zatrudniają 18.000 osób i produkują szkło 
typu float o wysokich parametrach; szkło powlekane oraz gotowe produkty szklane. Nasze 
produkty mają zastosowanie w projektach architektonicznych, budownictwie mieszkalnym, 
wnętrzach, transporcie publicznym oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest szkło 
techniczne, wysokiej jakości chromowane, a także lakierowane części plastikowe 
stosowane w branży motoryzacyjnej oraz pojazdach ciężarowych. Wizją firmy Guardian jest 
stanie się preferowanym partnerem dla naszych klientów, dostawców, pracowników i 
społeczności, a także współpraca z nimi oparta na wzajemnym zaufaniu. Pozwala nam to 
nieustannie skupiać się na poprawie ludzkiego życia. Robimy to, dostarczając produkty 
oraz świadcząc usługi, które cenią bardziej, niż dostępne alternatywy. W realizacji swojej 
misji staramy się wykorzystywać mniejsze ilości surowców. Guardian jest jednostką zależną 
należącą w pełni do Koch Industries, Inc. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony 
internetowej guardian.com. 
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W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt. 
 
Polska 
FlyPR 
Monika Makowska 
monika.makowska@flypr.pl  
Tel.: +48 530 139 146  
 
Europa 
Guardian     EMG 
Sophie Weckx    Siria Nielsen 
sweckx@guardian.com    snielsen@emg-marcom.com 
Tel.: +352 28 111 210   Tel.: +31 164 317 036 
 
 
 
Niniejszą informację prasową i odpowiednie zdjęcia można pobrać z serwisu 
budflypr.newslink.pl lub www.PressReleaseFinder.com. 
Gdyby potrzebne były zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości, prosimy o kontakt z 
Monika Makowska (monika.makowska@flypr.pl, Tel.: +48 530 139 146). 
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