
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
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Szkło wielofunkcyjne

ENERGY LIGHT  

ENERGY LIGHT

Dane techniczne i właściwości

Przepusz-
czalność 
światła 

(%)

Całkowita 
przepuszczal-
ność energii 
słonecznej 

(%)

Odbicie 
światła

 (%)

Wartość 
Ug W/
(m2K)

Szyby zeSpolone
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearlite 4 mm 65 43 26 1,0

Energy Light 6 mm - 15 mm argon 
90% - Stratobel 44.2 64 42 26 1,0

Szyba zeSpolona dwukomorowa
Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearvision 4 mm -  
15 mm argon 90% - iplus 1.1

60 39 29 0,6

Energy Light 4 mm - 15 mm argon 
90% - Planibel Clearvision 4 mm -  
15 mm argon 90% - iplus 1.0

57 37 30 0,5

Niska emisyjność i kontrola słoneczna
Połączenie właściwości niskoemisyjnych z kontrolą słoneczną umożliwia obniżenie kosztów 

klimatyzacji i ogrzewania, oferując przy tym najwyższy poziom naturalnego światła  
i komfortu.

powłoka niskoemisyjna 
wysoka izolacja 

wewnątrz

na zewnątrz

powłoka do kontroli 
słonecznej 

zapewnia doskonałe właściwości 
ochrony 

dostępność: 
Szkło Energy Light jest dostępne: 
- w grubościach od 4 do 10 mm 
- w rozmiarze 6000 mm × 3210 mm (inne rozmiary na życzenie) 
- na bazie Planibel Clearvision na życzenie.

Dodatkowe informacje są dostępne w Katalogu Produktu AGC lub na stronie 
www.agc-youglass.com 



Energy Light to wielofunkcyjne szkło 

z powłoką magnetronową z gamy 

energy stanowiące idealne połącze-

nie właściwości produktów niskoemi-

syjnych z właściwościami rozwiązań 

do kontroli słonecznej. Szkło Energy 

Light jest przeznaczone dla segmentu 

mieszkaniowego klasy premium i na-

daje się również do oszklenia elewa-

cji, zapewniając dopływ dużej ilości 

światła słonecznego w budynku przy 

jednoczesnej dobrej izolacji cieplnej. 

Zapobiega przenikaniu nadmiaru cie-

pła w okresie letnim i zmniejsza straty 

ciepła w okresie zimowym.

pojedynczy produkt  – wyjątko-

wy na rynku. Niezwykłą zaletą Ener-

gy Light jest możliwość stosowania 

zarówno na szkle odprężonym, jak 

i hartowanym, z zachowaniem takich 

samych właściwości świetlnych i ener-

getycznych. 

Szkło wielofuncyjne

ENERGY LIGHT

Zastosowania architektoniczne 

Zastosowania Okienne w budownictwie mieszkaniowym

Doskonała efektywność  
energetyczna

− Minimalna utrata ciepła

Niski współczynnik  
przepuszczalności energii  

słonecznej

− Zapobiega przegrzaniu budynku na 
skutek działania promieni słonecznych 
i zapewnia najwyższy możliwy 
komfort dla mieszkańców

Znakomita przepuszczalność światła − Maksymalny dopływ światła  
słonecznego

Optymalne odbicie światła − Nadaje budynkowi wyjątkowy 
wygląd

Neutralny wygląd w połączeniu ze 
średnim odbiciem światła

− Zapewnia atrakcyjny wygląd elewacji  
i estetyczny połysk

W przypadku stosowania  
z Planibel Clearvision

− Większy nacisk na neutralność

Doskonałe właściwości ochrony 
przeciwsłonecznej

− Oszczędność kosztów klimatyzacji

Znakomita przepuszczalność światła − Zapewnia komfortowe doświetlenie 
pomieszczenia

Niska emisyjność − Minimalna utrata ciepła

Neutralny wygląd w połączeniu ze 
średnim odbiciem światła

− Dobrze komponuje się z wszystkimi 
typami ram okiennych

Co wyróżnia ten produkt? Co to oznacza dla Ciebie?

Dlaczego ten produkt jest 
wyjątkowy?

Co to oznacza dla Ciebie?


