
Planibel 
Clearvision
Ciesz sie czystością szkła  
o niskiej zawartości żelaza



Wszystko, co musisz wiedzieć, 
zawarte jest w nazwie. 
niezrównana przepuszczalność 
światła na poziomie 92% (4 mm) 
i doskonałe odwzorowanie kolorów 
sprawiają, że Planibel Clearvision to 
najlepszy wybór, gdy liczy się wysoka 
przezroczystość i klarowność. nic 
dziwnego, że to wysokiej jakości 
szkło o niskiej zawartości żelaza 
jest coraz częściej wykorzystywane 
przez architektów i projektantów 
w projektach wymagających 
wysokiego stopnia przezroczystości. 
nawet w wersji wyjątkowo grubej 
stosowanej w meblarstwie i wystroju 
wnętrz (do 19 mm) szkło zachowuje 
neutralność, co jest dowodem 
na wyjątkową czystość produktu.



Dlaczego ten produkt jest 
wyjątkowy?

Co to oznacza dla Ciebie?

Niezrównana przepuszczalność 
światła na poziomie 92% (4 mm) 

– 
 
 
 

–

Zwiększa ilość światła wpadającego 
do pomieszczenia, sprawiając, że 
przebywające w nim osoby czują się 
komfortowo (więcej informacji znajduje 
się poniżej)

sprawia, że obraz widziany przez szkło 
jest wyjątkowo wyraźny

Wysoki wskaźnik reprodukcji barw –

– 

–

Doskonała jakość światła w pomieszczeniu

barwy obiektów i natury widziane przez 
szkło są żywe i nasycone 

szyby Planibel Clearvision powlekane 
do zastosowań wewnętrznych dają 
rzeczywiste i wyraźne kolory  

Estetyczna klarowność – szlachetne wykończenie krawędzi w 
projektowaniu wnętrz (np. stołów, drzwi, 
balustrad, itp.) 

Znakomity poziom 
przepuszczalności energii

– Umożliwia zwiększenie wykorzystania 
naturalnej energii słonecznej 

Niski poziom pochłaniania energii – sprzyja optymalizacji nakładów czasowych 
i kosztowych w fazie wykonawczej dzięki 
zmniejszeniu potrzeby hartowania szkła w 
szybach izolacyjnych i zespolonych szybach 
dwukomorowych

Planibel Clearvision

Ciesz się czystością szkła  
o niskiej zawartości żelaza

Planibel Clearvision posiada certyfikat  
Cradle to Cradle CertifiedTM bronze
system certyfikacji Cradle to Cradle jest uznanym na świecie wskaźnikiem bezpiecz-
niejszych produktów o zrównoważonym wpływie na środowisko wytwarzanych w ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym. ocenia zrównoważony rozwój produktu w całym jego cyklu życia. aby uzyskać 
certyfikat, produkt musi spełnić surowe wymogi w pięciu kategoriach dotyczących zdrowia i środowi-
ska: material health (materiały bezpieczne dla zdrowia), material reutilisation (ponowne wykorzystanie 
materiałów), renewable energy (wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych), water stewardship 
(zarządzanie zasobami wodnymi) i social fairness (odpowiedzialność społeczna). 
Zobowiązując się do przestrzegania standardów C2C, aGC może dostarczać wysokiej jakości 
produkty, jednocześnie chroniąc ludzi i środowisko, a także wspierając klientów w podejmowaniu 
odpowiedzialnych społecznie i środowiskowo decyzji zakupowych.



Dane techniczne
Planibel Clearvision
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PLanibeL CLearvision 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm

Przepuszczalność światła 
% LT 92 92 92 92 91 91 91 91 90

Całkowita przepuszczal-
ność energii słonecznej % g 91 91 91 91 90 90 89 88 88

Współczynnik oddawania 
barw

100 100 100 100 100 99 99 99 99

Czystość %1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2
1 Zgodnie z Cie 15: 2004
Uwaga: wartości LT i g w tabeli zostały obliczone zgodnie z en 410

Możliwości obróbki
bezpieczeństwo Hartowanie i wzmacnianie termiczne

Laminowanie (Pvb lub eva)

Cięcie Proste lub po okręgu

Kształtowanie i wykończenie krawędzi szlifowanie krawędzi

szlifowanie

rozwiercanie

Wykonywanie nacięć

obróbka specjalna Piaskowanie

Wytrawianie kwasem

nakładanie sitodruku i emaliowanie

Lakierowanie i srebrzenie

Gięcie

szyby izolacyjne szyby zespolone jedno- i dwukomorowe

Szkło PLANIBEL CLEARVISION jest dostępne:

–  w szerokim zakresie grubości od 3 do 19 mm.  
Więcej informacji znajduje się w katalogu produktów aGC dostępnym na  
www.agc-yourglass.com

–  w wielu formatach do 18 metrów. 
Więcej informacji można uzyskać w sekcji szkło wielkoformatowe na  
www.agc-yourglass.com 

Dowiedz się więcej o Planibel Clearvision

AGC GlAss PolAnd sP. z o.o. 
Tel.: +48 22 872 02 23 - e-mail: polska@eu.agc.com - www.agc-yourglass.com
aGC Glass europe posiada przedstawicieli na całym świecie  
- Więcej adresow można znaleźć na stronie www.agc-yourglass.com


