
PREMIUM ESG
Szk³o hartowane

bez zniekszta³ceñ obrazu 

Dotychczas nieod³¹cznym elementem tradycyjnego procesu hartowania by³ tzw. efekt falowania szk³a, który 

powodowa³ zniekszta³canie obrazu odbitego w fasadach szklanych. Efekt zniekszta³cenia obrazu os³abiano przez 

hartowanie kierunkowe, które nadawa³o zniekszta³ceniom pewn¹ regularnoœæ polepszaj¹c nieco efekt wizualny. 

Ca³kowitym rozwi¹zaniem tego problemu jest nowy typ szk³a hartowanego PREMIUM ESG.



Jest to szk³o hartowane charakteryzuj¹ce siê brakiem zniekszta³ceñ lokalnych, które powstaj¹ podczas przemieszczania 
szk³a po rolkach w trakcie hartowania w piecu tradycyjnym. W technologii wykonania szk³a PREMIUM ESG rolki zosta³y 
zast¹pione poduszk¹ powietrzn¹, na której spoczywa pod pewnym k¹tem tafla szk³a. Rolki stykaj¹ siê z tafl¹ wy³¹cznie na 
jednej krawêdzi. P³askoœæ szk³a PREMIUM ESG jest praktycznie taka sama jak szk³a odprê¿onego Float.

Jak powstaje PREMIUM ESG?

• brak widocznego efektu falowania szk³a od rolek i lokalnych zniekszta³ceñ obrazu,
• mo¿liwoœæ naniesienia sitodruku na szk³o przeciws³oneczne na stronê bez pow³oki,
• mo¿liwoœæ obróbki termicznej od gr. 2,30 mm.

Zalety szk³a PREMIUM ESG:



Typ hartowania

PREMIUM ESG

Gruboœæ szk³a
[mm] 

2,8-8* 

Minimalne wymiary tafli
[mm] 

180x500

Maksymalne wymiary tafli
[mm]

1700x5000

* Obróbka termiczna od gruboœci 2,30mm

• w formatkach lub zespolone w zestawach jedno i dwukomorowych,
• z otworami lub wyciêciami,
• z krawêdziami fazowanymi, szlifowanymi lub polerowanymi;
• o kszta³tach prostok¹tów, wielok¹tów, ³uków;
• emaliowane,
• pokrywane sitodrukiem.

Oferta PREMIUM ESG to szyby:

Szk³o PREMIUM ESG przeznaczone jest szczególnie do fasad budynków, gdzie wymagane jest 
zastosowanie szk³a bezpiecznego hartowanego, wszêdzie tam gdzie od powierzchni szk³a odbija 
siê obraz otaczaj¹cej architektury i zieleni. Efekt braku zniekszta³ceñ lokalnych jest najbardziej 
widoczny na fasadach budynków zlokalizowanych w miastach. Tu widaæ na nich odbite budynki, 
znajduj¹ce siê w pobli¿u. W obrazie odbitym od szyb hartowanych tradycyjnie, proste linie faluj¹, 
tworz¹c krzywizny i obni¿aj¹c efekt estetyczny ca³ego budynku.

Zastosowania PREMIUM ESG

Porównanie odwzorowania obrazu odbitego od szyby. 

Wzorzec linii prostej

B – hartowana tradycyjnie C – niehartowanaA  – PREMIUM ESG  
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