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IPLUS

 ITáLIe  IPLUS ToP 1.1T oN cLeARLITe
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 BeLgIe  IPLUS eNeRgYN oN cLeARLITe



iplus je komplexní škálou nízkoemisivních výrobků 
zajišťujících tepelnou izolaci, které životnímu prosto-
ru poskytují více pohodlí. Díky vyspělé magnetronové 
technologii jsou naše nízkoemisivní povlaky nejúčinněj-
ší na současném trhu a pyšní se certifikátem přísné-
ho programu Cradle to Cradle. Ať už jsou vaše potřeby 
jakékoliv – ochrana před nízkými teplotami, dosažení 
tepelné izolace společně s regulací slunečního záření, 
dobrá izolace a současné zabránění kondenzaci nebo 
bezpečnostní funkce – existuje široká škála výrobků 
vyvinutých tak, aby splnily každý z těchto konkrétních 
požadavků. Kromě toho je jejich povrch dlouhodobě 
odolný vůči poškrábání a poškození při manipulaci, 
a usnadňuje tak opracování skla, což ocení zejména 
zpracovatelé a architekti.

zlepšení energetické účinnosti 
rezidenčních staveb díky inovativním 

nízkoemisivním sklům s povlaky
IPLUS
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maximální využití světla 
a sluneční energie

Vyvážený poměr množství a kvality světla má významný vliv na úroveň komfor-
tu každého obytného prostoru. Skla iplus Top 1.1 on Clearlite a iplus Top 1.1T on 
Clearlite používaná v izolačních trojsklech nebo dvojsklech zajišťují, aby se při 
zachování dobré úrovně tepelné izolace do budovy dostalo maximální množství 
světla a energie. 
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co je na tomto skle tak zvláštního? co to znamená pro vás?

Vysoký solární faktor – Bezplatné energetické zisky ze slunce 
snižují náklady na vytápění

Vysoká světelná prostupnost – Umožňuje přísun velkého množství 
přirozeného světla do interiéru

Dobrá tepelná izolace – Zvyšuje tepelný komfort

Neutrální barva – Odpovídá trendům na trhu v sektoru 
rezidenčních budov

Použití v izolačních 
dvojsklech a trojsklech

– V kombinaci s dalšími skly od AGC 
umožňuje další funkce z hlediska designu, 
bezpečnosti a akustiky

iplus Top 1.1T on Clearlite má po tepelném 
zpracování naprosto stejný vzhled jako 

iplus Top 1.1 on Clearlite

– Tyto dva povlaky lze použít na téže 
zasklené ploše

* iplus Top 1.1T on Clearlite je verzí skla iplus Top 1.1 on Clearlite, která vyžaduje tepelné zpracování.

klíčové vlastnosti**
Pozice 

povlaku
Hodnota Ug 

W/(m2.K)
LT (%) SF (%) LR (%)

Izolační dvojsklo 4-16-4 (argon 90%)

iplus Top 1.1 on Clearlite 3 1,1 82 65 12

iplus Top 1.1T on Clearlite 3 1,1 83 66 12

Izolační trojsklo 4-14-4-14-4 (argon 90%)

iplus Top 1.1 on Clearlite 2 a 5 0,6 75 53 16

iplus Top 1.1T on Clearlite 2 a 5 0,6 76 55 15

** Podrobnější informace naleznete v přehledu vlastností na konci tohoto katalogu.

IPLUS ToP 1.1 on cLearLITe — a IPLUS ToP 1.1T on cLearLITe* —



 FRANcIe  IPLUS ToP 1.1T oN cLeARLITe



zdokonalená ochrana 
proti nízkým teplotám
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Jak naznačují už jejich názvy s hodnotou Ug = 1,0, nabízejí tato skla zdokonale-
nou ochranu proti nízkým teplotám, která zajišťuje optimální komfort. Uživate-
lům přinášejí prospěch také vynikající hodnoty solárního faktoru a světelné pro-
stupnosti, které jsou při této úrovni izolačních schopností neobyčejně vysoké. 
Novinkou na trhu je iplus Advanced 1.0T on Clearlite, první nízkoemisivní povlak 
společnosti AGC s tepelnou izolací v hodnotě 1,0, který po tepelném zpracování 
nabízí i bezpečnostní funkci. 

co je na tomto skle tak zvláštního? co to znamená pro vás?

Ještě lepší tepelná izolace – Jedinečný tepelný komfort

Vysoká světelná prostupnost – Umožňuje přísun velkého množství 
přirozeného světla do interiéru

Použití v izolačních 
dvojsklech a trojsklech 

– V kombinaci s dalšími skly od AGC 
umožňuje další funkce z hlediska designu, 
bezpečnosti a akustiky

iplus Advanced 1.0T on Clearlite: první 
kalitelné sklo s hodnotou Ug = 1,0

– Toto nové sklo dosahuje optimální hodnoty 
Ug i po tepelném zpracování

iplus Advanced 1.0T on Clearlite: má po 
tepelném zpracování naprosto stejný 

vzhled jako iplus Advanced 1.0 on Clearlite 

– Skla iplus Advanced 1.0 on Clearlite 
a iplus Advanced 1.0T on Clearlite lze použít 
na téže zasklené ploše 

* iplus Advanced 1.0T on Clearlite je verzí skla iplus Advanced 1.0 on Clearlite, která vyžaduje tepelné zpracování.

klíčové vlastnosti**
Pozice 

povlaku
Hodnota Ug 

W/(m2.K)
LT (%) SF (%) LR (%)

Izolační dvojsklo 4-16-4 (argon 90%)

iplus Advanced 1.0 
on Clearlite

3 1,0 78 57 15

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite

3 1,0 82 62 13

Izolační trojsklo 4-14-4-14-4 (argon 90%)

iplus Advanced 1.0 
on Clearlite

2 a 5 0,6*** 67 43 21

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite

2 a 5 0,6*** 74 50 18

** Podrobnější informace naleznete v přehledu vlastností na konci tohoto katalogu. 
*** Hodnoty 0,5 je dosaženo při použití distančních rámečků 16 mm namísto 14 mm.

IPLUS advanced 1.0 on cLearLITe — a IPLUS advanced 1.0T on cLearLITe* —



 IRSko  IPLUS ADVANceD 1.0T oN cLeARLITe
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I izolační trojskla  
vpustí slunce do interiéru

Zasklení s použitím izolačních trojskel se vyznačuje vysokou schopností izolace, 
avšak obvyklým ústupkem je menší množství světla a nižší bezplatné ener-
getické zisky ze slunce, které sklo propouští. Skla s nízkoemisivními povlaky 
iplus LS a iplus LST byla vyvinuta speciálně pro izolační trojskla – maximalizují 
solární zisky a přitom stále nabízejí velmi dobrou tepelnou izolaci. Jsou ideální 
v případech, kdy jsou vyžadovány extrémně nízké hodnoty spotřeby energie. 
Představují nejlepší řešení pro energeticky úsporné stavby, například pasivní 
domy, kde je třeba brát v úvahu každý zdroj (nebo ztrátu) energie.

co je na tomto skle tak zvláštního? co to znamená pro vás?

Speciální konstrukce zajišťující vysoký 
solární faktor u izolačního trojskla  

– Energetické zisky ze slunce pomáhají 
snižovat nároky na vytápění

Vysoká světelná prostupnost – Zajišťuje maximální množství 
přirozeného světla

Dobrá tepelná izolace – Reguluje náklady na energie

Určeno pro izolační trojskla – V kombinaci s dalšími skly od AGC 
umožňuje další funkce z hlediska designu, 
bezpečnosti a akustiky

iplus LST má po tepelném zpracování 
naprosto stejný vzhled jako iplus LS

– Jejich stejný vzhled umožňuje 
použití na téže zasklené ploše

* iplus LST je verzí skla iplus LS, která vyžaduje tepelné zpracování.

klíčové vlastnosti**
Pozice 

povlaku
Hodnota Ug 

W/(m2.K)
LT (%) SF (%) LR (%)

Izolační trojsklo 4-14-4-14 (argon 90%)

iplus LS 3 a 5 0,7 75 64 17

iplus LST 3 a 5 0,7 75 64 17

** Podrobnější informace naleznete v přehledu vlastností na konci tohoto katalogu.

 
— IPLUS LS a IPLUS LST* —



 NIzozemSko  IPLUS LS
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Potřebujete také ochranu 
proti slunečnímu záření?

V domech, kde je velká plocha zasklení orientovaná na jih, nebo v kancelář-
ských budovách se skleněnými fasádami je často třeba sluneční energii regulo-
vat, aby nedocházelo k přehřívání. Tato skla s povlakem představují kombinaci 
toho nejlepšího z regulace slunečního záření a tepelné izolace, takže přebyteč-
ná sluneční energie se nedostává dovnitř a uživatelé budov si mohou užívat 
slunečných dní při zachování skvělé tepelné izolace.

co je na tomto skle tak zvláštního? co to znamená pro vás?

Vysoká úroveň ochrany 
před slunečním zářením

– Zabraňuje přehřívání a zachovává 
příjemnou teplotu

Ještě lepší tepelná izolace – Optimální komfort

Neutrální vzhled – Odpovídá trendům na trhu v sektoru 
rezidenčních budov 

Určeno k použití v izolačních 
dvojsklech a trojsklech  

– V kombinaci s dalšími skly od AGC 
umožňuje další funkce z hlediska designu, 
bezpečnosti a akustiky

iplus EnergyNT on Clearlite má po 
tepelném zpracování naprosto stejný 

vzhled jako iplus iplus EnergyN on Clearlite

– Mohou být společně kombinovány 
podle potřeby na téže zasklené ploše

Ideální pro velká arkýřová okna 
nebo kancelářské budovy  

– Výše uvedené výhody lze využít rovněž 
u kancelářských budov

* iplus EnergyNT on Clearlite je verzí skla iplus EnergyN on Clearlite, která vyžaduje tepelné zpracování.

klíčové vlastnosti**
Pozice 

povlaku
Hodnota Ug 

W/(m2.K)
LT (%) SF (%) LR (%)

Izolační dvojsklo 4-16-4 (argon 90%)

iplus EnergyN 
on Clearlite

2 1,0 74 41 12

iplus EnergyNT 
on Clearlite

2 1,0 74 42 12

** Podrobnější informace naleznete v přehledu vlastností na konci tohoto katalogu.

IPLUS enerGYn on cLearLITe — a IPLUS enerGYnT on cLearLITe* —



 ŠVýcARSko  IPLUS eNeRgYN oN cLeARLITe



Řekněte „ne“ kondenzaci
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Ačkoliv okna s velmi dobrou úrovní izolace zajišťují pohodlí a úspory energie, 
čím více naše domy a okna izolujeme, tím větší je pravděpodobnost vzniku 
kondenzace. S využitím dlouholetého know-how v oblasti technologií povlaků 
se společnosti AGC vůbec poprvé podařilo zkombinovat speciální pyrolytický 
antikondenzační povlak a magnetronový tepelně izolační povlak na jednodu-
chém skle. Tato kombinace řeší dva problémy najednou: poskytuje dobrou izo-
laci a zabraňuje kondenzaci. Tyto tři výrobky s antikondenzačními vlastnostmi 
(Anti-Fog) vám zajistí nerušený výhled do okolí, díky němuž bude váš obytný 
prostor také pohodlnější.

co je na tomto skle tak zvláštního? co to znamená pro vás?

Použití pyrolytického povlaku 
na pozici 1 zvyšuje teplotu vnějšího 

skla a zabraňuje kondenzaci

– Zajišťuje jasný výhled do okolí díky tomu, 
že znemožňuje zamlžení skla 

Tři výrobky s antikondenzačními 
vlastnostmi

– Máte na výběr z více možností, abyste 
pro své potřeby nalezli to pravé řešení

- iplus AF: sklo s antikondenzačním 
pyrolytickým povlakem na pozici 1

- iplus AF Top: sklo se dvěma 
povlaky (iplus AF na pozici 1 a iplus 

Top 1.1 on Clearlite na pozici 2), které 
kombinuje antikondenzační a tepelně 

izolační vlastnosti 

- iplus AF EnergyN: sklo se dvěma povlaky 
(iplus AF na pozici 1 a iplus EnergyN 

on Clearlite na pozici 2), které kombinuje 
antikondenzační a tepelně izolační 
vlastnosti s protisluneční ochranou

Je k dispozici také ve verzi vrstveného 
bezpečnostního skla Stratobel

– Zajišťuje ochranu proti zranění 
a vloupání a také určitou úroveň 
akustického komfortu

Podrobnější informace o vlastnostech antikondenzačních skel naleznete v katalogu „iplus Anti-Fog“.

 
— IPLUS aF, IPLUS aF ToP a IPLUS aF enerGYn —



 ČeSká RePUBLIkA  IPLUS AF ToP



Jak vybrat správný povlak?

Potřebuji izolační sklo

…které také poskytuje protisluneční ochranu

Potřebuji lepší tepelnou 
izolaci

Potřebuji optimální povlak 
vhodný do izolačního trojskla

Přeji si antikondenzační 
funkci

iplus energyn on clearlite
iplus energynT on clearlite

iplus aF energyn

iplus LS
iplus LST

iplus aF
iplus aF Top

iplus Top 1.1 on clearlite
iplus Top 1.1T on clearlite

…s dobrými parametry

Přeji si antikondenzační funkci
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 FRANcIe  ePeRNAY, moËT & cHANDoN (ARcHITekT: PAce ARcHITecTURe, FASáDA: PARALU), IPLUS eNeRgYN oN cLeARLITe

iplus advanced 1.0 on clearlite
iplus advanced 1.0T on clearlite



Srovnání výrobků

iplus Top 1.1 
on Clearlite

iplus Top 1.1T 
on Clearlite

iplus Advanced 1.0 
on Clearlite

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite

iplus LS
iplus LST

iplus EnergyN 
on Clearlite

iplus EnergyNT 
on Clearlite

iplus AF EnergyN

iplus AF
iplus AF Top

Použití Dvojsklo a trojsklo Dvojsklo a trojsklo Trojsklo Dvojsklo a trojsklo Dvojsklo a trojsklo

Potřeba vytápění 
(typický příklad: 
rezidenční budovy 
a rodinné domy)

*** **** **** ** ***

Potřeba klimatizace 
(typický příklad: 
kancelářské budovy)

** ** ** **** **

Vlastnosti

Vysoká světelná 
prostupnost **** *** **** *** ***
Vysoká úroveň 
tepelné izolace *** **** ** **** ***
Vysoké bezplatné 
solární zisky **** *** **** ** ***

Možnosti zpracování

Vrstvení
iplus Top 1.1 
on Clearlite 

iplus Advanced 1.0 
on Clearlite 

iplus LS
iplus EnergyN 
on Clearlite

NE(2)

Tepelné zpracování
iplus Top 1.1T 
on Clearlite 

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite 

iplus LST
iplus EnergyNT 
on Clearlite 

iplus AF

Ohýbání(1) iplus Top 1.1T 
on Clearlite 

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite 

iplus LST
iplus EnergyNT 
on Clearlite 

iplus AF

Dekorativní sítotisk(1) iplus Top 1.1T 
on Clearlite 

iplus Advanced 1.0T 
on Clearlite 

iplus LST
iplus EnergyNT 
on Clearlite 

iplus AF

Pozice povlaku 
v izolačním 
dvojskle

2 nebo 3 2 nebo 3 –

iplus EnergyN 
on Clearlite: 2
iplus EnergyNT 
on Clearlite: 2

iplus AF EnergyN: 1 a 2

iplus AF: 1
iplus AF Top: 1 a 2

Pozice povlaku 
v izolačním 
trojskle

2 a 5 2 a 5 3 a 5

iplus EnergyN 
on Clearlite: 2
iplus EnergyNT 
on Clearlite: 2

iplus AF EnergyN: 1 a 2

iplus AF: 1
iplus AF Top: 1 a 2

(1) Podrobnější informace naleznete v „Návodu ke zpracování”, který je k dispozici na www.YourGlass.com.
(2) K dostání ve verzi vrstveného bezpečnostního skla Stratobel AF.
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certifikace

Výrobky iplus mají certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM Silver.
Společnost AGC Glass Europe je prvním evropským výrobcem skla, který pro svá plavená skla i pro skla 
s měkkými povlaky, vrstvená bezpečnostní a dekorativní skla získal certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM 
Silver. Certifikát Cradle to Cradle CertifiedTM je certifikační známkou v licenci Cradle to Cradle Products 
Innovation Institute. Tento přísný program hodnotí výrobek z hlediska celkové trvalé udržitelnosti, tj. 
po celou dobu jeho životního cyklu.

V případě použití některých výrobků s povlakem iplus do izolačních trojskel, lze získat označení PassivHaus. 
Jejich použitím v izolačních sklech nabízíte zákazníkům výhodu, která jim při výstavbě pasivního domu 
pomůže certifikaci získat. Další informace naleznete na www.passiv.de.
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 ŠPANěLSko  IPLUS ToP 1.1 oN cLeARLITe





 Agc gLASS eURoPe, LÍDR V oBoRU PLocHÉHo SkLA 
Společnost AGC Glass Europe je evropská pobočka AGC, předního světového výrobce plochého 
skla. Její motto, Glass Unlimited, odráží klíčové přednosti společnosti: inovativní sílu v pokročilých 
sklářských technologiích a globální prodejní a průmyslovou síť sahající od Španělska po Rusko. 
Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz www.YourGlass.com.
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BULHARSKO / MAKEDONIE
AGC Flat Glass Bulgaria
Tel.: +359 2 8500 255 - Fax: +359 2 8500 256
bulgaria@eu.agc.com

ČESKÁ REPUBLIKA / SLOVENSKO
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com

ESTONSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +372 66 799 15 - Fax: +372 66 799 16
estonia@eu.agc.com

CHORVATSKO / SLOVINSKO / BOSNA & 
HERCEGOVINA – AGC Flat Glass Adriatic
Tel.: +385 1 6117 942 - Fax: +385 1 6117 943
adriatic@eu.agc.com

LITVA
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +370 37 451 566 - Fax: +370 37 451 757
lithuania@eu.agc.com

LOTYŠSKO
AGC Flat Glass Baltic
Tel.: +371 6 713 93 59 - Fax: +371 6 713 95 49
latvia@eu.agc.com

MAĎARSKO
AGC Glass Hungary
Tel.: +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

POLSKO
AGC Glass Poland
Tel.: +48 22 872 02 23 - Fax: +48 22 872 97 60
polska@eu.agc.com

RUMUNSKO
AGC Flat Glass Romania
Tel.: +4 031 80 53 261 - Fax: +4 031 80 53 262
romania@eu.agc.com

SRBSKO - ČERNÁ HORA
AGC Flat Glass Jug
Tel.: +381 11 30 96 232 - Fax: +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

OSTATNÍ ZEMĚ
AGC Flat Glass Czech
Tel.: +420 417 50 11 11 - Fax: +420 417 502 121
czech@eu.agc.com




