Pilkington Optiwhite™
Szkło superbezbarwne
Dzięki obniżonej zawartości żelaza, Pilkington Optiwhite™
praktycznie pozbawione jest zielonkawego odcienia charakterystycznego dla innych rodzajów szkła. Sprawdza się wszędzie tam,
gdzie widoczne mają być krawędzie lub gdy pożądane jest neutralne
zabarwienie.

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogólny opis produktów. Dalsze, bardziej
szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego dostawcy produktów marki
Pilkington. Do obowiązków użytkownika należy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu
odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposób jego użytkowania spełnia
wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postępowania i inne wymogi.
W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo spółka Nippon Sheet
Glass Co. Ltd. oraz jej spółki zależne zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy
lub pominięcia w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikające
z polegania na niej. Pilkington, „OptiShower”, „Mirropane”, „MirroView” i „Optiwhite” są
znakami handlowymi należącymi do Nippon Sheet Glass Co. Ltd lub jej spółek zależnych.

Szkło jest idealnym materiałem wykończeniowym
stosowanym w łazience. Doskonale komponuje się
z innymi materiałami, takimi jak metal, drewno, kamień

Znakowanie CE potwierdza, że produkt jest zgodny z odpowiednią
zharmonizowaną normą europejską. Etykietę towarzyszącą
znakowaniu CE dla każdego produktu, obejmującą deklarowane wartości,
można znaleźć na stronie internetowej www.pilkington.com/CE

czy coraz popularniejszy beton architektoniczny,
czyniąc łazienkową przestrzeń spójną i uporządkowaną.
Przeszklenia kabin prysznicowych, drzwiczki mebli
czy szklana okładzina ścian nadają wnętrzu elegancji
i przestronności, nawet w przypadku małego metrażu.
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Produkty
marki Pilkington
do zastosowań
w łazienkach

Pilkington OptiShower™

Pilkington MirroView™

Szkło antykorozyjne

Lustra transparentne

Antykorozyjna warstwa nanoszona na Pilkington OptiShower™ nie

Pilkington MirroView™ umożliwia budowanie interaktywnych luster

tylko zabezpiecza szybę przed negatywnym wpływem wilgoci, ale

ukrywających monitory. Umieszczona za nim matryca sprawia,

również ułatwia czyszczenie. Powłoka ta jest również bardzo trwała,

że po włączeniu szklana powierzchnia lub jej fragment zmieniają

nawet po wielu latach użytkowania, szkło zachowuje swoje właściwości,

się w telewizyjny wyświetlacz. Po wyłączeniu szklana tafla znów

pozwalając cieszyć się przejrzystą szybą bez śladów korozji, zacieków,

tworzy jednolitą lustrzaną powierzchnię, dyskretnie wkomponowaną

kamienia i osadzających się zanieczyszczeń.

w dowolny wystrój wnętrza. Idealnie do zastosowania w łazience,
ponieważ łączy w sobie funkcję niezbędnego tam lustra z telewizorem,
umożliwiając oglądanie ulubionego programu podczas relaksującej
kąpieli.
Dostępne także w wersji Pilkington MirroView™ 50/50 do pomieszczeń o dużym natężeniu światła.

Pilkington Mirropane™ Chrome
Pilkington Mirropane™ Chrome Plus
Lustra odporne na korozję
Dzięki chromowej powłoce, szkło Pilkington Mirropane™ Chrome
idealnie nadaje się do wykorzystania w miejscach o dużej wilgotności,
takich jak kabiny prysznicowe. Odporna na wilgoć i korozję powłoka

Łazienka to miejsce kojarzące się ze sterylnością,

otwiera wachlarz nowych zastosowań nieosiągalnych dla tradycyjnych

czystością i połyskiem. W niewielkiej zazwyczaj

luster z warstwą srebra.

przestrzeni ważny element stanowią lustra oraz przeszklenia kabin prysznicowych i nawannowych. To dzięki
nim pomieszczenia wydają się być nie tylko większe,
ale i jaśniejsze. W tak specyficznym miejscu, narażonym
na działanie wody, pary wodnej i wilgoci konieczne jest
zabezpieczenie wszystkich elementów wyposażenia,
by uniknąć ich szybkiej korozji czy zniszczenia.

Pilkington Mirropane™ Chrome Plus jest mniej przezierny niż
Pilkington Mirropane™ Chrome i nadaje się do zastosowań, w których
podstawowym wymogiem jest brak przepuszczalności światła.

