
SGG CLIMATOP® MAX, SGG CLIMAPLUS® ULTRA N, SGG DIAMANT®, SGG PLANITHERM®, SGG PLANITHERM® MAX
a SGG SWISSPACER® jsou registrované ochranné známky spoleãnosti SAINT-GOBAIN GLASS.

SGG CLIMATOP® MAX Maximální úspora
energie, maximální
prostup svûtla

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

 

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT    Izolaãní trojskla

V˘robci izolaãních skel ve Va‰em okolí
Chcete vûdût více o izolaãním trojskle SGG CLIMATOP MAX? Na‰i autorizovaní
CLIMAplusSECURIT partnefii Vám rádi poradí a navrhnou individuální fie‰ení
- od plánu aÏ po realizaci.
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Ceská republika

IZOLAS spol. s r.o.
Tel.: +420 543 426 111
www.izolas.cz

SAINT-GOBAIN SKLO CR spol. s r.o.
Tel.: +420 271 029 111
www.saint-gobain-sklo.cz

VEHA spol. s r.o.
Tel.: +420 558 640 111
www.veha.cz

AKUTERM SKLO a.s.
Tel.: +420 387 240 521
www.akuterm.cz

WMA-Glass s.r.o.
Tel.: +420 482 427 424
www.wma-glass.cz

Slovenská republika

NITRASKLO a.s.
Tel.: +421 37 6556 632
www.nitrasklo.sk

VENISKLO spol. s r.o.
Tel.: +421 37 7336 057
www.venisklo.sk

www.saint-gobain-glass.com

ˇ

ˇ

SAINT-GOBAIN GLASS
Sales department for Czech Republic,
Slovakia and Hungary
Tel:+420 271 029 403
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3 • SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT

SAINT-GOBAIN GLASS COMFORT    Izolaãní trojskla

SGG CLIMATOP® MAX

Kfii‰Èálovû ãiré trojsklo SGG CLIMATOP
MAX je vhodné pfiedev‰ím pro zaskle-
ní pasivních ãi nízkoenergetick˘ch
domÛ.

• Obytné budovy:

- okna, francouzská okna

- balkonové, celosklenûné dvefie

- ostatní venkovní dvefie

• Komerãní budovy:

- fasády / okna

- zavû‰ené fasády

- strukturální zasklení

Kfii‰Èálovû ãiré tepelnû izolaãní trojsklo pro
MAXimální svûtelnou prostupnost, úsporu
energií a tepelnou izolaci! 

V ˘ h o d y

T e c h n i c k á  d a t a

P o p i sP o u Ï i t í

SGG PLANITHERM MAX, nové nízkoemis-
ní sklo pouÏité v trojskle SGG CLIMATOP
MAX, se vyrábí v magnetronov˘ch lin-
kách spoleãnosti SAINT-GOBAIN GLASS.
Unikátní kombinace jednotliv˘ch vrstev
povlaku se naná‰í ve vakuovém prostfie-
dí na extra ãiré sklo SGG DIAMANT.
Tento tenk˘ a extrémnû transparentní
povlak odráÏí dlouhovlnné tepelné
záfiení úãinnû zpût do místnosti (tepelná
izolace) a zároveÀ maximalizuje prostup
pfiirozeného svûtla a krátkovlnného
sluneãního záfiení.

2 • SGG CLIMATOP MAX

Trojsklo SGG CLIMATOP MAX dosahuje
pfii témûfi stejném tepelném zisku
dvakrát lep‰í tepelné izolace neÏ
standardní izolaãní dvojskla.

• MAXimální úspora energie
a sníÏení emisí CO2:
SníÏení nákladÛ na vytápûní díky
v˘borné tepelné izolaci a tím i sniÏo-
vání emisí CO2 díky men‰í spotfiebû
energie na vytápûní. Maximální úspory
energie dosáhnete i pfii velkoformáto-
vém zasklení.
Regulovan˘ pfiíjem sluneãní energie
Vám poskytne vût‰í pohodlí a ‰etfií
va‰e penûÏenky. VyuÏití bûÏn˘ch
topn˘ch systémÛ je moÏné omezit,
v nûkter˘ch pfiípadech dokonce zcela
vypustit.

P o k y n y  k e  z p r a c o v á n í

SGG PLANITHERM MAX musí b˘t vÏdy
sesazen do izolaãního skla, pfiednostnû
do izolaãního trojskla SGG CLIMATOP
MAX. Povlaky jsou standardnû umístûny
na pozici 2 a 5 izolaãního trojskla.
Podrobn˘ návod na pouÏití a zpracování

produktové fiady SGG PLANITHERM
naleznete v dokumentu: „Návod k pouÏi-
tí, âást 1: Nízkoemisní pokovené sklo“. 

V dne‰ní dobû klimatick˘ch zmûn
a stále stoupajících cen energií je tfieba
hledat taková stavební fie‰ení, která
povedou ke sniÏování nákladÛ na vytá-
pûní a k redukci emisí CO2.

Zvy‰ování tepelné izolace staveb je
klíãem k úspûchu. Tomu pfiispívá i nová
generace oken s v˘konn˘mi izolaãními
trojskly.

Izolaãní trojskla poskytují maximální
izolaci pfied tepeln˘mi úniky a díky
vysoké hodnotû g (solar faktor) zaruãují
optimální pfiíjem tepla zvenãí. 

Spoleãnost SAINT-GOBAIN GLASS vyvinu-
la úplnû nové, kfii‰Èálovû ãiré nízkoemisní
sklo urãené speciálnû k pouÏití do izolaã-
ních trojskel. Tento v˘robek v sobû
kombinuje vynikající tepelnû izolaãní
vlastnosti trojskel s vysokou hodnotou g
excelentních dvojskel. Tím SGG CLIMATOP
MAX dosahuje optimální energetické
bilance.

Pfiesvûdãte se o ‰piãkov˘ch vlastnostech
nového izolaãního trojskla SGG CLIMATOP
MAX: souãinitel prostupu tepla
Ug = 0,7 W/m2K (oba meziprostory
12 mm, plnûné argonem), popfi.
Ug = 0,5 W/m2K (oba meziprostory
12 mm, plnûné kryptonem), ãinitel
prostupu sluneãní energie g = 60 %,
svûtelná prostupnost 74 %.

Hodnota Ug: 0,7 W/m2K pfii plnûní argonem/0,5 W/m2K pfii plnûní kryptonem

SGG PLANITHERM® MAX s neviditeln˘m tepelnû izolaãním povlakem
z u‰lechtilého kovu, kter˘ odráÏí teplo zpût do místnosti.

+
SGG DIAMANT®

zevnitfizvenku

Svûtelná prostupnost
TL: 74%

Svûtelná reflexe 
RL: 15%

Solar faktor
g: 60%

+20 °C

NezapomeÀte            
na „teplou hranu“        
Ke zlep‰ení tepelné izolace, pfiedev‰ím na okrajích
zasklení, Vám doporuãujeme pouÏít distanãní
rámeãek s teplou hranou SGG SWISSPACER. 

Tento systém sniÏuje tepelné ztráty na okrajov˘ch
oblastech lépe neÏ bûÏné hliníkové rámeãky,
zlep‰uje tepelnou izolaci celého okna a sniÏuje
koeficient prostupu tepla Uw.

V˘hody:

• zlep‰ení hodnoty Uw aÏ o 10 %

• úspora nákladÛ na vytápûní aÏ o 5 %

• sníÏení tepeln˘ch ztrát v okrajov˘ch oblastech

• niÏ‰í v˘skyt kondenzací na okrajích okna

KdyÏ si vyberete napfiíklad SGG CLIMATOP MAX
v kombinaci s rámeãkem SGG SWISSPACER, ‰etfiíte
energii a náklady a sniÏujete emise CO2. To mÛÏe
b˘t Vá‰ pfiíspûvek k ochranû klimatu!

SGG PLANITHERM MAX
Tlou‰Èka Standardní rozmûr

4 - 5 - 6 mm 6.000 x 3.210 mm

SGG CLIMATOP MAX charakteristiky
Vnûj‰í tabule SGG PLANITHERM MAX (povlak na pozici 2)

Prostfiední tabule SGG DIAMANT

Vnitfiní tabule SGG PLANITHERM MAX (povlak na pozici 5)

SloÏení v mm 4/10/4/10/4 4/12/4/12/4 4/16/4/16/4

Svûtelné charakteristiky*:

TL (svûtelná prostupnost) v % 74 74 74

RLe (svûtelná reflexe - vnûj‰í) v % 15 15 15

Energetické charakteristiky*:

TE (ãinitel prostupu pfiímého sl. záfiení) v % 54 54 54

Celkov˘ ãinitel prostupu tepla (solar faktor): g 0,60 0,60 0,60

Tepelná izolace**:

Ug (W/m2K) s 90% argonem 0,9 0,7 0,6

Ug (W/m2K) s 90% kryptonem 0,6 0,5 k. A.

*Svûtelné a energetické charakteristiky podle normy âSN EN 410.
**Hodnoty Ug podle normy âSN EN 673.

• MAXimální prostupnost svûtla:
UÏívejte si pfiirozeného denního svûtla
ve v‰ech místnostech!

• MAXimální komfort:
Vnitfiní povrch skla je tepl˘, proto i pobyt
v místnosti blízko oken je pfiíjemn˘.

• MAXimální flexibilita:
Tam kde je poÏadována transparent-
nost a optická prÛhlednost, nabízí
architektÛm toto kfii‰Èálovû ãiré sklo
‰iroké moÏnosti pouÏití. 
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