DIAMANT®

DIAMANT®

SZLACHETNIE KRYSTALICZNE SZKŁO
PRZEJRZYSTOŚĆ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE
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DIAMANT®

DIAMANT®
SUBTELNA DELIKATNOŚĆ SZKŁA DLA INSPIRUJĄCYCH ARANŻACJI

DLACZEGO DIAMANT®
TO WŁAŚCIWY WYBÓR?

DOSKONAŁE SZKŁO BAZOWE, KTÓRE
DOCENIAJĄ PROJEKTANCI

DIAMANT® to ekstra białe szkło typu float do
szczególnych zastosowań. Wyjątkowo niska
zawartość tlenku żelaza powoduje najwyższy
poziom przepuszczalności światła i perfekcyjne
odwzorowanie barw. Dzięki neutralnej barwie
krawędzi, szkło to różni się od standardowego
szkła typu float, dzięki czemu znajduje
zastosowanie w wielu dziedzinach.

DIAMANT® to szkło bazowe,
które gwarantuje naturalne odtworzenie
barwy białej lub barw pastelowych na
powierzchniach szklanych, emaliowanych,
lakierowanych i powierzchniach z sitodrukiem.
Ta elastyczność obróbki sprawia, że szkło
DIAMANT® stwarza niemal nieograniczone
możliwości dekoracyjne wnętrz.

CO SPRAWIA, ŻE JEST ONO TAK CHĘTNIE
WYBIERANE PRZEZ ARCHITEKTÓW
I DEKORATORÓW WNĘTRZ?
To przede wszystkim:
• wysoki poziom przepuszczalności światła,
• neutralna barwa krawędzi,
• perfekcyjne odwzorowanie barw.
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DIAMANT® to doskonałość
optyczna, najwyższa estetyka
i różnorodność zastosowań
dla fenomenalnych efektów.

DIAMANT®

DIAMANT® – dla entuzjastów designu i koneserów wysokiej jakości
DIAMANT® – EFEKT WOW WE WNĘTRZACH
Szkło DIAMANT® sprawdzi się wszędzie tam,
gdzie wymagana jest niezmienność barwy,
unikalny design i najwyższa jakość. To niebanalne
rozwiązanie, z którym każda przestrzeń nabierze
wyrazistego charakteru.
7 ATUTÓW DIAMANT®,
CZYLI DLACZEGO WARTO?

1.

Optymalna przezroczystość
dla pięknej ekspozycji,

2.

Naturalne światło
gwarancja doskonałego oświetlenia,

3.

Wysoka przepuszczalność energii
dla jej optymalnego wykorzystania,

4.

Przejrzysta krawędź
bez zielonego zabarwienia
(które posiada szkło standardowe)
to gwarancja najwyższej estetyki,

5.

Szczególna jakość
wysoki standard produkcji,

6.

Wiele możliwości przetwarzania
świetna baza dla wielu zastosowań,

7.

Gwarancja stałości barwy
dla rożnych grubości.

ALE TO NIE WSZYSTKO

•

dzięki wysokiej przepuszczalności
promieniowania UV doskonale nadaje się
do rożnych zastosowań – od przyrządów
medycznych o wysokiej czułości, przez
fotokopiarki, kolektory słoneczne czy
akwaria w ogrodach zoologicznych,

•

jako szkło na fasady, w kombinacji
z powłokami przeciwsłonecznymi, które
zapewniają wysokoefektywną ochronę
przed słońcem przy równoczesnej
izolacyjności cieplnej,

•

jako przeszklenia okien zapewniając
czysty, niczym niezakłócony widok
oraz korzyści z naturalnego światła.

DIAMANT® może być szkłem bazowym dla
następujących produktów i zastosowań:
•

MIRALITE PURE DIAMANT® lustro
ekologiczne gwarantujące doskonałą
jakość odbicia,

•

TIMELESS szkło z powłoką antykorozyjną
do zastosowań w kabinach prysznicowych
i parawanach nawannowych,

•

VISION-LITE szkło z powłoką
antyrefleksyjną gwarantującą
perfekcyjne odwzorowanie kolorów
przy jednoczesnym braku refleksu,

PARAMETRY PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚWIATŁA
Grubość szkła
Współczynnik przepuszczalności światła Lt

3mm

4mm

5mm

6mm

8mm

10mm

12mm

15mm

19mm

91%

91%

91%

91%

91%

90%

90%

90%

89%
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DIAMANT®

NIEPOWTARZALNY STYL GLAMOUR – ODKRYJ MOC INSPIRACJI

ŚCIANKI DZIAŁOWE
Oryginalny sposób na aranżację małej przestrzeni
Ścianka działowa zaprojektowana
z wykorzystaniem szkła DIAMANT® to praktyczne
rozwiązanie, by optycznie powiększyć niewielką
przestrzeń. Krystaliczna przezroczystość szkła
nada pomieszczeniu lekkości i wyjątkowości,
podkreślając jego indywidualny charakter.
Gwarancja dostępności światła dziennego
doskonale sprawdzi się we wnętrzach typu
„open space”. Szklana ścianka działowa to
idealny element aranżacyjny dla pomieszczeń,
w których dominuje nowoczesny minimalizm.
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DIAMANT®

BALUSTRADY
Szyk, trwałość i bezpieczeństwo
Szklane balustrady to modny trend,
z którego chętnie czerpią projektanci wnętrz.
Ten nowoczesny element architektoniczny pełni
nie tylko funkcję ochronną, ale również optycznie
powiększa przestrzeń, dając wiele możliwości
aranżacyjnych. Szkło DIAMANT® nadaje się do
produkcji laminowanego szkła bezpiecznego,
hartowania, ale również może być przetwarzane
jako szło bazowe float.
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DIAMANT®

KABINY PRYSZNICOWE
Niezwykła łatwość pielęgnacji szkła
Zastosowanie szkła DIAMANT®, jako drzwi
kabiny prysznicowej czy w kabinie typu walk-in,
dodatkowo z naniesioną powłoką antykorozyjną
TIMELESS, to wysoki komfort użytkowania
i praktyczne uzupełnienie każdej łazienki. Łatwe
w konserwacji szkło, pokryte powłoką
antykorozyjną, gwarantuje estetyczny wygląd
wnętrza, niezależnie od czasu użytkowania.
Przejrzysta krawędź, bez zielonego zabarwienia,
idealnie komponuje się z każdym kolorem
wykończenia łazienki.
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DIAMANT®

MEBLE
Prestiżowe i eleganckie wykończenie mebli
Szkło to materiał, który jest często wybierany
do wykończenia mebli. Szkło DIAMANT®
jest szczególnie cenione przy produkcji
dekoracyjnych i szlachetnych mebli wykonanych
z grubego szkła. Warto zwrócić uwagę na
neutralne krawędzie szkła DIAMANT®, które
w przeciwieństwie do standardowego szkła
bazowego float nie mają zielonkawego
zabarwienia. Szklane elementy nadają nadają
meblom lekkości i wyjątkowości, podkreślając
ich unikatowy styl.
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DIAMANT®

SAINT-GOBAIN
BUILDING GLASS POLSKA
Saint-Gobain
Innovative Materials Polska Sp. z o. o.
Oddział Glass w Dąbrowie Górniczej
ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza, Polska
Więcej informacji:
www.saint-gobain-building-glass.pl
Kontakt:
bgp@saint-gobain.com
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