
SAINT-GOBAIN GLASS

COOL-LITE® XTREME

Performance meets sustainabi l ity
Pierwsze na rynku szkło o zredukowanym śladzie 
węglowym ORAE® w kombinacji z najlepszymi  
powłokami wysokoselektywnymi



SAINT-GOBAIN GLASS

COOL-LITE® XTREME

DESIGN

Rodzina wysokoselektywnych szkieł przeciwsłonecznych 
COOL-LITE® XTREME jest teraz dostępna na szkle bazowym 
ORAÉ®, nowości w ofercie Saint-Gobain, o zredukowanym  
śladzie węglowym. 

ORAÉ® to prawdziwy przełom technologiczny Saint-Gobain Glass, 
który umożliwia rozwój oferty o pierwsze na rynku fasad szkło  
z najniższym wbudowanym śladem węglowym. Rozszerzenie oferty 
było możliwe dzięki szeroko zakrojonym działaniom badawczo-
rozwojowym w połączeniu ze znakomitym doświadczeniem 
zespołów produkcyjnych. To przełomowe rozwiązanie pomoże 
znacząco zmniejszyć ślad węglowy budynków, jak również przyczyni 
się do przyspieszenia rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego.

COOL-LITE® XTREME ORAÉ® to rodzina szkieł fasadowych, 
stanowiąca doskonałą odpowiedź na wymagania stawiane sektorowi 
budownictwa w zakresie zrównoważonego rozwoju, bez wpływu na 
walory estetyczne czy właściwości użytkowe szkła.
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PLANICLEAR® 4,5
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Zespolenie jednokomorowe (DGU) 6/16/4 mm – powłoka na pozycji 2, 90% Argon

COOL-LITE® XTREME 70/33 ORAÉ® 1.0 70 33 2.12 11 13 27 -31%

COOL-LITE® XTREME 70/33 II ORAÉ® 1.0 70 33 2.12 11 13 34 -26%

COOL-LITE® XTREME 61/29 ORAÉ® 1.0 61 29 2.14 11 14 27 -31%

COOL-LITE® XTREME 61/29 II ORAÉ® 1.0 61 29 2.14 11 15 34 -26%

COOL-LITE® XTREME 50/22 II ORAÉ® 1.0 47 21 2.24 16 18 34 -26%

1 zgodnie z normą EN673 
2 zgodnie z normą EN410 
3  Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) faza A1-A3. Wartości wpływu ORAÉ® na zmianę klimatu są oparte na modelu oceny cyklu życia produktu.  
Dane zostały zgromadzone w trakcie 4 kampanii produkcyjnych ORAÉ® przeprowadzonych w 2022 roku. Szczegółowe dane środowiskowe zostaną udokumentowane 
w deklaracjach środowiskowych produktów (EPD) zweryfikowanych przez jednostki niezależne – (lub FDES we Francji), które obecnie są w trakcie opracowywania  
i mają być dostępne na początku 2023 roku. Kalkulacje potencjału tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla ORAÉ® zostaną udostępnione na stronie   
www.calumenlive.com na początku 2023 roku, po opublikowaniu zweryfikowanych deklaracji środowiskowych produktów.
4 Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) faza A1-A3. Wartości wpływu PLANICLEAR® na zmianę klimatu zostały wyliczone w aplikacji CalumenLive dla 
zestawienia według normy EN 15804+A2. Szacunki oparte na modelu oceny cyklu życia produktu (LCA). Wyłącznie kompletne deklaracje środowiskowe produktu 
(EPD) mogą zostać zweryfikowane przez jednostki niezależne. Kalkulacje potencjału tworzenia efektu cieplarnianego GWP dla każdej konfiguracji szklenia z udziałem 
szkła PLANICLEAR® można już teraz obliczyć pod adresem  www.calumenlive.com.

5 Każde przeszklenie w zespoleniu jednokomorowym na tym samym szkle bazowym: pierwsze szkło 
odprężone lub hartowane (II) o tym samym składzie; pozostałe szkła odprężone. 
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• Wyjątkowo niski ślad węglowy szkła bazowego 
ORAÉ®, uzyskano dzięki wykorzystaniu pochodzącej 
z recyklingu stłuczki szklanej jako głównego surowca 
do produkcji szkła (ok. 70% stłuczki, w tym 55% 
pochodzącej ze źródeł zewnętrznych) i energii 
odnawialnej. W efekcie, ORAÉ® oferuje najniższy  
ślad węglowy dostępny na rynku – o ok. 40% mniej 
niż dotychczas. 

• Znakomita efektywność energetyczna rodziny  
COOL-LITE® XTREME, wpływa znaczącą na redukcję 
emisji dwutlenku węgla zmniejszając zapotrzebowanie 
na energię w okresie eksploatacji budynku. Szkło 
gwarantuje optymalny dostęp do światła dziennego, 
skuteczną ochronę przeciwsłoneczną oraz doskonałą 
izolacyjność termiczną. 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

COOL-LITE® XTREME ORAÉ® jest dostępna  
w standardowych rozmiarach i grubościach (4,6,8 i 10mm).

Uzupełnieniem COOL-LITE® XTREME ORAÉ®  
w zespoleniach jedno lub dwukomorowy jest w szkło 
bazowe ORAÉ® jak również szkło niskoemisyjne 
PLANITHERM® ORAE® i ECLAZ® ORAE®, wyłącznie jako 
element pakietu szyb zespolonych w zestawie ze szkłem 
COOL-LITE® XTREME ORAÉ®.

OFERTA

ORAÉ® ma dokładnie taki sam wygląd jak zwykłe szkło 
PLANICLEAR®. Dzięki nałożeniu powłoki COOL-LITE® 
XTREME, zapewni niski poziom odbicia zewnętrznego 
oraz niezwykle neutralny kolor stanowiąc znakomite 
połączenie funkcjonalności i doskonałej estetyki szkła. 

WALORY ESTETYCZNE

COOL-LITE® XTREME ORAÉ® gwarantuje te same właściwości użytkowe oraz jakościowe co szkło COOL-LITE® 
XTREME PLANICLEAR®, przy znacznie zredukowanym śladzie węglowym.

Ślad węglowy szkła bazowego ORAÉ® to ok. 7kg CO2 eq/m2 (dla szkła o grubości 4mm), co stanowi redukcję o ok. 40% 
mniej niż dotychczas dla spełniającego normy europejskie w tym zakresie – PLANICLEAR®. 

W przypadku nakładania powłoki, przetwarzania i zamontowania w szybę zespoloną, redukcja śladu węglowego 
wyniesie ok. 25%-30%.

PARAMETRY TECHNICZNE

QR KOD  
DO PODSTRONY  
NA NASZEJ WWW


