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DOSTUPNOSŤ.
V štandardnej ponuke sklo DiamondGuard® tvorí povrchovú vrstvu
ﬂoat skiel a zrkadiel. Je dostupné a predáva sa v štandardných
hrúbkach (3-15 mm).

NA ZAČIATKU
JE KAŽDÉ SKLO
PEKNÉ...

SPRACOVANIE.
Všetky sklá a zrkadlá DiamondGuard® môžete rezať, vŕtať,
fazetovať, brúsiť im hrany, laminovať a potlačiť sieťotlačou.
CHARAKTERISTIKA.
Koeﬁcient trenia DiamondGuard®-u je mimoriadne nízky, ten
umožní, aby sklenené a zrkadlové plochy boli odolné proti
poškrabaniu, fľakom a zašpineniu. DiamondGuard® je prakticky neviditeľný, chemicky neutrálny a nevyžaduje si
špeciálne čistenie.

NAŠE
AJ TAKÉ OSTANE.

™

WINDOW GLASS
• Výroba izolačného skla
• Opracovanie skla
• Tepelné tvrdenie a lepenie skla (ESG,VSG)
• Bezpečnostné sklá pre Váš interiér

ODVÁŽNE.
BRILANTNÉ.
SPOĽAHLIVÉ.

Sklo DiamondGuard® je odvážne, brilantné a
spoľahlivé. Je odvážne z hľadiska možností. Je
brilantné v patentovanej technológii, ktorá poskytuje
vynikajúci výkon. Je spoľahlivé z hľadiska trvácnosti.
Sklo DiamondGuard® vysoko odoláva poškrabaniu a
dlhšiu dobu si zachová svoj nový charakter, než
tradičné sklo. Jeho trvácnosť dáva skutočne nový
rozmer použitiu skla.

WINDOW GLASS, s.r.o.,
Mliečany 64, 929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Tel.: +421/31/551 69 38, www.windowglass.sk
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ODVÁŽNE.
JEHO VYSOKÁ MIERA ODOLNOSTI VOČI
POŠKRABANIU DÁVA NOVÝ ZMYSEL
MOŽNOSTIAM POUŽÍVANIA SKLA.
Viac, než iba sklo.
Určuje priestor a zvýrazňuje vzhľad. Je to také, ako
keby ste mali výhľad na záhradu alebo more. Alebo
ako spoločný stôl pre priateľov, príbuzných, klientov.
Je to odzrkadlenie tichej spokojnosti.
Sklo DiamondGuard® odoláva tvrdosťou uhlíka každodenným odreniam spôsobeným každodenným životom, škrabnutiam, a takto vyzerá dlhšie ako nové.
V aplikáciách, v ktorých považujú tradičné sklo často
za príliš rizikové, výnimočná trvácnosť skla
DiamondGuard® prináša nové vízie možností.

BRILANTNÉ.

SPOĽAHLIVÉ.

SKLO ZJEDNOTENÉ SILOU UHLÍKU

SKLO NAVRHNUTÉ PRE SPOĽAHLIVÚ
ŽIVOTNOSŤ.

Remeselníci a vedci stáročia pracovali na vývoji
vlastností skla. DiamondGuard® je výsledkom posledného prelomu: patentovaná technológia vysoko
energetického naprašovania iónovým lúčom
Guardian-u uhlíkové atómy zataví do povrchu skla.
Výsledok: sklo s mimoriadne nízkym koeﬁcientom
trenia, ktoré poskytuje stálu ochranu proti škrabancom,
nečistotám a fľakom.

Od výkladových skiel Ponte Vecchio po zrkadlá v hoteloch
v Las Vegas, možnosti využívania skla DiamondGuard® sú
nekonečné. Svojou optickou čistotu sklo DiamondGuard poskytuje stolovým doskám, zrkadlám, skleneným skriniam, stenám,
pohyblivým schodom, zábradliam, hromadným dopravným
prostriedkom a mnohým iným aplikáciám dlhodobú hodnotu.

Dôkladné testy vykonané vo
Vedeckom a technologickom
ústredí spoločnosti Guardian
potvrdzujú, že sklo DiamondGuard®
desaťkrát lepšie odoláva škrabancom ako tradičné sklo – a to bez
obetovania priehľadnosti.

Skutočná ochrana životného prostredia je súčasťou
správneho navrhnutia skla. Sklo DiamondGlass® sa
dobre postará o životné prostredie z troch hľadísk.
Predovšetkým je vedecky dokázané, že sklo
s tvrdším a šmykľavejším povrchom sa čistí
jednoduchšie a za pár sekúnd oproti tradičnému
sklu. Okrem toho sa znižuje vzniknutie povrchových
škrabancov v dôsledku každodenného používania.
Vo frekventovanom prostredí to znamená, každoročne menej drahejvýmeny skiel a oveľa menej
odpadu. Po tretie, používaním skla DiamondGlass®
sa môžu znižovať škody vzniknuté počas spracovania a môže sa zvyšovať efektivita.

