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SGG MASTERGLASS

®

6 vzorÛ pro záfiivou a rafinovanou souhru materiálu a svûtla
SGG

MASTER-CARRÉ®

SGG

MASTER-POINT®

SGG

MASTER-RAY®

SGG

MASTER-SHINE®

Dodá jemnost i sílu pohledu.

Zaji‰Èuje kaÏdodennímu Ïivotu potfiebné soukromí.

Vytváfií hranici mezi prÛhledností a soukromím.

Pfiekvapivû záfiiv˘!

Hundertwasser Bad, Nûmecko.

Interier, Courtrai-Belgie. Architekt: De Schrijver.

JJM Polska, Sosnowiec-Polsko. Architekt: ARSIS Atelier Projektowe.

Wellness Bad, Nûmecko

Novinka !
SGG

MASTER-LIGNE®

Podtrhuje atmosféru místnosti.

SGG

MASTER-LENS®

Chrání diskrétní prostor.
V˘hody

PouÏití

Exkluzivní design
• 6 exkluzivních vzorÛ pfiiná‰í svûÏí pfiístup k ornamentním sklÛm a nabízí jedineãné a rafinované
vzory k úpravû prostor.
Optimální prostupnost svûtla i ochrana
soukromí
• Skla SGG MASTERGLASS zachycují svûtlo a vytváfiejí zvlá‰tní efekty. Jejich neobyãejná prÛsvitnost
zaji‰Èuje v místnostech optimální úroveÀ svûtla
a zároveÀ chrání pfied neÏádoucími pohledy.
Estetika i bezpeãnost
• Skla SGG MASTERGLASS kombinují atraktivní
vzhled s bezpeãností. Mohou b˘t tvrzena ãi vrstvena, a tím splÀují souãasné bezpeãnostní poÏadavky,
mimo jiné i v prostorách pfiístupn˘ch ‰iroké
vefiejnosti.

¤ada skel SGG MASTERGLASS je vhodná pro v‰echny
aplikace, jak v komerãních, tak rezidenãních
prostorách (kanceláfie, obchody, hotely a restaurace)
a její vyuÏití je takfika neomezené:
• nábytek: stoly, pulty, police
• vestavûné a posuvné pfiíãky
• sprchovací zástûny
• celosklenûné a rámové dvefie,
• okna a zasklení fasád
• zábradlí
• schody, podlahy
• mûstsk˘ mobiliáfi
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Soukrom˘ dÛm, Polsko. Architekt: Mochnik.

Koupelna, Nûmecko
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SGG

Objevte tuto jedineãnou fiadu
SGG

MASTER-SHINE

®

MASTER-CARRÉ®
Díky svému jedineãnému modernímu
a nadãasovému vzhledu dodává zasklení
harmonick˘ dojem.

KdyÏ svûteln˘ paprsek dopadá na jednotlivé teãky pfiipomínající
rosu, rozpt˘lená záfi svûteln˘ch perel dodá celé místnosti lesk
i pocit luxusu.

MASTER-CARRÉ se vyznaãuje mal˘mi,
rovnomûrnû rozmístûn˘mi ãtvereãky
kontrastujícími s matn˘m podkladem.

SGG

SGG MASTER-SHINE má originální vzhled s jednotnû
uspofiádan˘mi sklenûn˘mi kapkami na matném podkladu.

Nihonbashi Yayoi. Tokyo, Japonsko. Architekt: A.Kuryu Architect & Associates Co. Ltd.

SGG

MASTER-RAY®

Paprsky svûtla prostupující skrz fiady prouÏkÛ
vytváfií originální interiér, zvlá‰È pfii pouÏití
v pfiíãkách.
Jemn˘ vzor skla SGG MASTER-RAY je kombinací
tenk˘ch záfiiv˘ch linek vytlaãen˘ch na matném
podkladu.

Vila, Nûmecko.
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SGG

MASTER-LIGNE®

SGG

Rafinovan˘ vzor dodává nábytku nebo
celosklenûn˘m dvefiím elegantní a funkãní
vzhled.

Geometrick˘ vzor dodá prostoru intimní moderní
atmosféru.
PrÛhledné záfiivé ãoãky vzoru SGG MASTERLENS uspofiádané ve ãtvercích vystupují
z matného podkladu a upravují dopad svûtla.

MASTER-LIGNE poskytuje interiéru zcela
vyváÏen˘ vzhled díky fiadû rovnobûÏn˘ch linií
viditeln˘ch na matném pozadí.
SGG

Soukrom˘ dÛm, Polsko. Architekt: Mochnik.

SGG

MASTER-LENS®

MASTER-POINT®

Ve svûtle se tfipytící teãky vytváfií mystick˘ pocit.
Linie drobn˘ch teãek SGG MASTER-POINT
vyplÀují prostor rozpt˘len˘m svûtlem.

Koupelna, Nûmecko

SGG
Co je

SGG

MASTERGL ASS

Jedineãn˘, nenapodobiteln˘ design SGG MASTERGLASS
se vyrábí válcováním skla mezi dvûma válci s vyryt˘m
vzorem. Maximální pfiesnost tohoto postupu zaruãuje
ãistotu geometrick˘ch tvarÛ.

MASTERGLASS®

Sklo má jednu stranu vzorovanou a druhou hladkou.
V‰echny kvalitativní stránky ornamentních skel
SGG MASTERGLASS v kaÏdém bodû vyhovují normû
EN 572-5.

¤ada
¤adu SGG MASTERGLASS tvofií 6 originálních vzorÛ.
Záfiivé geometrické motivy, vtisknuté do skla, prÛhlednû
vystupují z matné struktury prÛsvitného pozadí.

Tolerance, 4 a 6 mm : +/- 0,5 mm; 8 mm : +/- 0,8 mm; 10 mm : +/-1,0 mm

Zpracování
V˘robky fiady SGG MASTERGLASS mohou b˘t pfiedmûtem
dal‰ího zpracování:
Opracování hran nebo oh˘bání
Tvrzení nebo vrstvení se skly SGG STADIP* nebo
SGG STADIP PROECT pro va‰i bezpeãnost

Sesazení do izolaãních skel SGG CLIMAPLUS/CLIMATOP
se zv˘‰enou tepelnou izolací pro vá‰ komfort.
Sesazení do izolaãních skel s vrstven˘m akustick˘m
sklem SGG STADIP SILENCE, které poskytuje akustickou
izolaci s bezpeãností.
*Vrstvení: strana se vzorem musí b˘t umístûna na vnûj‰í stranû vrstveného skla

Instalace

Interier, Courtrai-Belgie. Architekt: De Schrijver.
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Skla SGG MASTERGLASS musí b˘t instalována
v souladu se souãasn˘mi bezpeãnostními normami
a nafiízeními. Jako ostatní ornamentní skla má i fiada
SGG MASTERGLASS dan˘ smûr vzoru. Pro dosaÏení

jednotného vzhledu by mûla b˘t v‰echna skla fiezána
a instalována ve stejném smûru. Zvlá‰tní pozornost
pfii fiezání je také vyÏadována, má-li na sebe vzor
navazovat.
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