
Rozměry
Maximální 1,5 m × 2,5 m nebo 1,6 m × 2,4 m

Minimální 0,2 m × 0,2 m

Tvar
Standardní Čtverec nebo obdélník

Tvary Od Q1 2020

Vrstvené bezpečnostní 
sklo

Ano, k dispozici je jednostranné i oboustranné 
provedení

Ornamentní nebo silnostěnné sklo
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Dokonale tenké sklo
pro maximální pohodu v interiéru



Fineo představuje kombinaci 
nejlepších parametrů ve své třídě 
a přitažlivého estetického vzhle-
du. Díky tenkému profilu jej lze 
bez problémů montovat do stá-
vajících rámů nebo do nových 
oken a závěsných stěn. Na rozdíl 
od dosavadních systémů vaku-
ového zasklení nemá tento je-
dinečný produkt AGC sací port, 
který by omezoval výhled a díky 
velice úzkému těsnění hran je za-
jištěn maximální výhled.
Společnost AGC dodává nejvy-
spělejší technologii vakuových 
izolačních skel současnosti, která 
převyšují parametry standard-
ních izolačních skel, a nabízí tak 
optimální komfort pro interiéry. 



Co je na něm tak výjimečného? Co to pro vás znamená?

tenký profil a vysoce estetický 
vzhled 

–

–
–

barva světla je obdobná jako  
u monolitického skla
bez sacího portu
vhodné při renovaci(*) 
stávajících oken

vynikající tepelně izolační 
vlastnosti 

– Ug 0,4 nebo 0,7 W/(m².K)

udržitelná investice –

–

projektovaný výkon je zachován po 
několik desetiletí
nezávislost na úhlu instalace 
(skloněné nebo střešní zasklení) 

přirozenější denní světlo – poskytuje zvýšenou světelnou 
pohodu v interiéru

lepší využívání sluneční energie –
–

nižší spotřeba energie
nižší emise

zvýšený hlukový útlum  –

–

poskytuje vyšší zvukovou pohodu 
v interiéru 
ochrana proti nízkofrekvenčnímu 
hluku z dopravy

bezolovnaté a recyklovatelné sklo –
–

100% recyklovatelné sklo
splňuje zásady oběhového 
hospodářství

(*)  Renovace: náhrada stávajícího zasklení sklem Fineo se zachováním 
původního okenního rámu za předpokladu, že je rám v řádném funkčním 
stavu.

FINEO

Dokonale tenké sklo 
pro maximální pohodu v interiéru



Světelné a energetické vlastnosti(1)

Protihluková izolace(2)

(1)  Uvedené údaje byly vypočteny na základě spektrálního měření podle norem EN 410  
a ISO 9050 (1990). Hodnota U byla vyčíslena podle normy EN 673 a měření bylo 
provedeno dle normy EN 674. Emisivita byla stanovena podle norem  
EN 673 (příloha A) a EN 12898.

(2)  Tyto indexy vzduchové neprůzvučnosti se vztahují k vzorku Fineo o rozměrech 1,23 m × 1,48 m 
dle EN ISO 10140-3. Testování se provádí v laboratorních podmínkách. Parametry mohou být 
odlišné v závislosti na stávajících rozměrech zasklení, zasklívacím systému, zdrojích hluku apod.

Technická specifikace

Fineo Pozice
povlaku Barva Celková 

tloušťka

EN 410 EN 673

LT
(%)

LRext 
(%)

LRint 
(%)

g
[-]

Ug  
W/(m2.K)

6 mm
Low-e 
#3 Neutrální

6,7 80 13 14 0,68

0,7
8 mm 7,7 80 13 14 0,67
10 mm 9,7 79 13 14 0,65
12 mm 11,7 78 13 13 0,65 

Složení skla 
Fineo 

EN ISO 10140

Rw [C;Ctr]
[dB]

Rw+Ctr

[dB]

8 mm 35 (-2;-5) 30

10 mm 36 (-2;-3) 33

12 mm 36 (-1;-2) 34
 

Rozměry
Maximální 1,5 m × 2,5 m nebo 1,6 m × 2,4 m

Minimální 0,2 m × 0,2 m

Tvar
Standardní Čtverec nebo obdélník

Tvary Od Q1 2020

Vrstvené bezpečnostní 
sklo

Ano, k dispozici je jednostranné i oboustranné 
provedení

Ornamentní nebo silnostěnné sklo

Téma Kontakt

Obecné informace, informace o výrobcích, 
marketingové otázky info@fineoglass.eu

Dotazy související s prodejem,  
cenové kalkulace sales@fineoglass.eu

Informace a údaje uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozí-
ho upozornění.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group
T +420 417 50 11 11 - czech@eu.agc.com
AGC Glass Europe využívá celosvětovou síť prodejců.
Adresy naleznete na www.agc-yourglass.com. CZ
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Další informace


