Inteligentné sklo - maximálne pohodlie
Neutrálna farba s výbornou transparentnosťou
Vysoká odolnosť pokovania, ktoré nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu.
Vynikajúce hodnoty U v kombinácii s ClimaGuard
Inovatívna vonkajšia povrchová úprava, ktorá výrazne
znižuje kondenzáciu na vonkajšej tabuli izolačného skla.

ClimaGuard® Dry
Antikondenzačné sklo
ClimaGuard ® Dry obmedzuje kondenzáciu a zrážanie vody na vonkajšej tabuli
izolačného skla, ktorá vám poskytne tepelnú pohodu, a úspory energie súčasných
moderných okien.
S cieľom poskytnúť čo najviac energeticky efektívnych okien, priemysel čelí stále
rastúcim problémom: tepelne úsporné okná sú náchylnejšie pre vznik kondenzácie
na vonkajšej tabuli izolačného skla. Nie je nemožné, aby vaše okná plnili svoju
primárnu funkciu a zároveň stmelili požiadavky a potreby estetickej stránky vášho
domu. S ClimaGuard Dry teraz môžete mať izolačné vlastnosti ktoré žiadate bez
akýchkoľvek kompromisov.

ClimaGuard® Dry
Vynikajúca priehľadnosť
Druhy skla
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ClimaGuard Premium (na pozícii #3)

78

13

60

1,1

ClimaGuard 1.0 (na pozícii #3)

68

24

51

1,0

ClimaGuard Premium T (na pozícii #3)

75

25

53

1,1

ClimaGuard Premium T (na pozícii #3)
ClimaGuard Premium (na pozícii #5)

67

18

49

0,7

ClimaGuard Premium T (na pozícii #2)
ClimaGuard Premium (na pozícii #5)

67

19

46

0,7

Izolačné dvojsklo 4-16 Ar - 4

Izolačné trojsklo 4 - 12 Ar - 4 - 12 Ar - 4

Bežné konﬁgurácie pre ClimaGuard Dry
Roky reagoval priemysel na otázku kondenzácie na vonkajšej tabuli izolačného skla
a vyhlásil, je to dôkaz na to, že vaše okná poskytujú vynikajúcu tepelnú kvalitu, ktorú
vyžadujete. Váš účet za elektrinu je jasným dôkazom tak, ako jasne vidíte cez vaše
energeticky úsporné okná.
Výrobok musí byť zakalený pre aktiváciu svojich vlastností.
ClimaGuard Dry je kombinovateľné s akýmkoľvek Low-e alebo solárne regulovaným
pokovaním pri dvoj alebo trojsklách.
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Uvedené hodnoty sú nominálne, skutočné hodnoty sa môžu líšiť v závislosti na výrobných odchýlkach.
Táto brožúra poskytuje všeobecné informácie o produkte ClimaGuard ® Premium. Guardian nie je zodpovedný
za akúkoľvek nepresnosť alebo prípadné chyby. Je povinnosťou užívateľa zabezpečiť, aby bolo použitie skla
vhodné. Obráťte sa prosím na príšlušného zástupcu GUARDIAN pre získanie príručiek na akékoľvek použitie
výrobkov ako aj najaktuálnejšie informácií o produkte.
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