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EKSKLUZYWNE SZKŁO ORNAMENTOWE  
W PROSTEJ FORMIE
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VISIOSUN CLASSIC
TEMPERAMENT CZYSTEJ GEOMETRII  
I PROSTEGO STYLU

DESIGN, KTÓRY PRZYCIĄGA WZROK

Eleganckie w swojej prostej formie szkło 
ornamentowe VISIOSUN CLASSIC, perfekcyjnie 
odwzorowuje barwy, a wyrazistość wzoru dodaje 
mu charakteru. Jednocześnie ponadczasowy 
charakter gwarantuje nieograniczone możliwości 
zastosowania. Szczególnie we wnętrzach 
wymagających spektakularnej gry światła. Efekt 
załamania i rozproszenia światła na subtelnej 
strukturze wzoru wprowadza do wnętrz 
dynamikę i energię.

Geometryczny wzór szkła VISIOSUN CLASSIC 
odpowiada najnowszym trendom projektowym. 
Prosta estetyka szkła sprawdza się w małych 
wnętrzach mieszkalnych i dużych przestrzeniach 
biurowych, spektakularnie je rozświetlając, 
optycznie powiększając oraz nadając im 
interesującej wielowymiarowości.

Prostota linii faktury szkła VISIOSUN 
CLASSIC nadaje minimalistyczną formę, 
która wpisuje się w aktualne trendy. Szkło 
gwarantuje perfekcyjne odwzorowanie 
barw, a wyrazistość wzoru sprawia, że jest 
on doskonale widoczny z daleka!

EKSKLUZYWNY WZÓR W PROSTEJ FORMIE
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RÓŻNE MOŻLIWOŚCI OBRÓBKI

VISIOSUN CLASSIC – NOWA WIZJA SZKŁA

RÓŻNE WYMIARY DOPASOWANE  
DO INDYWIDUALNYCH WYMAGAŃ

Szkło VISIOSUN CLASSIC można hartować 
i laminować, gwarantując najwyższy poziom 
bezpieczeństwa. 

VISIOSUN CLASSIC 
– szkło ornamentowe na szkle 

PLANICLEAR

ESTRIADO  
– szkło ornamentowe o drobnej 
fakturze na szkle PLANICLEAR

MASTER-LIGNE  
– szkło z rodziny MASTERGLASS 

na szkle PLANICLEAR

Subtelna faktura szkła stanowi atrakcyjny element 
dekoracyjny dla:

• ścianek działowych,

• przeszkleń lub wypełnień drzwi,

• elementów i półek mebli,

• balustrad,

• kabin prysznicowych, 

• okładzin ściennych.

Szkło VISIOSUN CLASSIC występuje w rozmiarach:

• 4mm i 6mm – 3210mmx2000mm

• 8mm – 3300mmx2040mm

Szkło dekoracyjne VISIOSUN CLASSIC 
to trafna odpowiedź na potrzeby 
projektantów i architektów. Wiele 
możliwości zastosowań szkła sprawia, 
że jest ono chętnie wykorzystywana nie 
tylko w klasycznych, ale i designerskich 
aranżacjach.

Porównaj i wybierz wzór idealny dla Twojego projektu!

prywatność wysoka

prywatność średnia
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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


