
Wymiary
Maksymalne 1,5 m × 2,5 m i 1,6 m × 2,4 m

Minimalne 0,2 m × 0,2 m

Kształt
Standard Kwadratowy lub prostokątny

Kształty Od I kw. 2020

Bezpieczne szkło 
laminowane

Tak, dostępne są wersje jednostronne i dwustronne

Wariant: szkło ornamentowe lub monumentalne
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Niezwykle cienkie, a zapewnia  
jeszcze większy komfort



Fineo łączy najlepsze w swojej 
klasie właściwości z atrakcyjnym 
wyglądem. Wąski profil umożli-
wia idealne połączenie z zamon-
towanymi ramami lub z nowymi 
oknami czy montaż w ścianach 
kurtynowych. W przeciwieństwie 
do dotychczasowych systemów 
próżniowych szyb zespolonych 
w tym produkcie AGC nie ma 
portu, który przysłaniałby widok, 
a dzięki wyjątkowo wąskim ele-
mentom uszczelniającym krawę-
dzie uzyskuje się maksymalną 
widoczność.
AGC oferuje najbardziej zaawan-
sowany system próżniowych izo-
lacyjnych szyb zespolonych, który 
gwarantuje maksymalny komfort 
wnętrz i jednocześnie znacznie 
przewyższa standardowe izola-
cyjne szyby zespolone.



Co wyróżnia ten produkt? Co to oznacza dla Ciebie?

wąski, atrakcyjny wygląd –

–

–

lekki wygląd jak w przypadku szkła 
monolitycznego
bez próżniowego portu 
ewakuacyjnego
nadaje się do modernizacji (*)
istniejących oki

wyjątkowa izolacja cieplna – Ug 0,4 lub 0,7 W/(m².K)

trwała inwestycja –

–

zachowuje właściwości przez 
kilkadziesiąt lat
niezależnie od kąta nachylenia  
(tj. szkło pochyłe lub dachowe)

więcej naturalnego światła – lepszy komfort świetlny 
we wnętrzach

gromadzenie większej ilości 
darmowej energii słonecznej

–
–

mniejsze zużycie energii
niższe emisje

lepsze parametry izolacyjności 
akustycznej

–

–

oferuje zwiększony komfort 
akustyczny wnętrz
właściwości w dolnym zakresie 
częstotliwości dla hałasu ruchu 
drogowego

bezołowiowe i nadające się 
do przetwarzania

–

–

w 100% nadaje się 
do przetwarzania  
wpisuje się w koncepcję gospodarki 
cyrkularnej

(*)  modernizacja: zastąpienie istniejących szyb szybami Fineo, z zachowaniem 
w całości pierwotnej ramy okna, pod warunkiem, że rama jest w 
odpowiednim stanie. 

FINEO

Niezwykle cienkie, a zapewnia 
jeszcze większy komfort



Parametry świetlne i energetyczne (1)

Parametry izolacyjności akustycznej (2)

(1)  Podane dane są obliczane z użyciem pomiarów widmowych zgodnych z normami EN 410 
i ISO 9050 (1990). Współczynnik U jest obliczany zgodnie z normą EN 673 i mierzony 
zgodnie z EN 674. Emisyjność jest mierzona według normy EN 673 (Załącznik A) 
i EN 12898.

(2)  Podane wskaźniki izolacyjności akustycznej odpowiadają próbce Fineo o wymiarach 
1,23 m × 1,48 m według normy EN ISO 10140-3. Badanie zostało przeprowadzone 
w warunkach laboratoryjnych. Rzeczywiste właściwości mogą się różnić w zależności od 
faktycznych wymiarów szyb, układu ram, źródeł hałasu itp.

Dane techniczne

Fineo Pozycja 
powłoki Kolor Grubość 

całkowita

EN 410 EN 673

LT
(%)

LRext 
(%)

LRint 
(%)

g
[-]

Ug  
W/(m2.K)

6 mm
Low-e 
#3 Neutralne

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 

Złożenie 

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
 

Wymiary
Maksymalne 1,5 m × 2,5 m i 1,6 m × 2,4 m

Minimalne 0,2 m × 0,2 m

Kształt
Standard Kwadratowy lub prostokątny

Kształty Od I kw. 2020

Bezpieczne szkło 
laminowane

Tak, dostępne są wersje jednostronne i dwustronne

Wariant: szkło ornamentowe lub monumentalne

Temat Kontakt

Ogólne pytania, informacje o produkcie, 
zagadnienia marketingowe info@fineoglass.eu

Pytania dotyczące sprzedaży i wycen sales@fineoglass.eu

Informacje i dane zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedniego 
powiadomienia.

AGC Glass Poland Sp. z o.o.
T +48 22 872 02 23 - polska@eu.agc.com
AGC Glass Europe posiada przedstawicielstwa na całym świecie.
Dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.agc-yourglass.com. PL
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Dodatkowe informacje:


