MASTER-SOFT

Gama MASTERGLASS
AVANTAJE
Un design unic
Cu cele șapte modele ale sale, gama MASTERGLASS inspiră o abordare nouă aplicaţiilor din sticlă. Este o gamă care
se adresează imaginaţiei.
Lumina și intimitatea
MASTERGLASS captează lumina și emite efecte estetice atractive. Gradul său ridicat de transluciditate optimizează
nivelurile de lumină, asigurând, în același timp, un grad subtil de obscuritate, pentru intimitate și protecţie.
Aspect estetic combinat cu siguranţa
Pentru locurile și aplicaţiile care necesită sticlă de securitate, MASTERGLASS poate ﬁ folosită ﬁe sub formă călită, ﬁe
sub formă stratiﬁcată, pentru a se respecta standardele și reglementările naţionale în vigoare.

MASTER-CARRÉ

MASTER-RAY

MASTER-LENS

MASTER-POINT

MASTER-LIGNE

MASTER-SHINE

Gama MASTERGLASS este disponibilă în 7 variante:
Dimensiuni
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Grosime (mm)
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Toleranţe și grosimi:
4 și 6 mm: ± 0.5 mm / 8 mm: ± 0.8 mm / 10 mm: ± 1.0 mm

BUILDING GLASS ROMÂNIA
Saint-Gobain Glass România
Str. Varianta de Nord, nr. 61
910053 - Călărași, România
Tel.: +40 242 305 185
Fax: +40 242 305 113

Birouri București
Tel.: +40 212 075 700
info.glass.ro@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.ro
www.controlsolar.ro
www.fereastraperfecta.ro
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SURSĂ DE LUMINĂ ȘI DELICATEŢE
MASTER-CARRĖ
STICLĂ IMPRIMATĂ ARHITECTURAL

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS EUROPE

MASTER-SOFT

MASTER-SOFT a fost premiată
de către Red Dot la categoria
“Best of the Best” design de
produs.

Sursă de lumină și delicateţe

MASTER-SOFT este ideală
pentru delimitarea spaţiului interior
și pentru crearea unui spaţiu
personal, aplicaţiile ﬁind nelimitate
și depinzând doar de imaginaţia
designer-ilor.
Cu o textură unică la atingere,
MASTER-SOFT captează deﬁnitiv
privirea.

• Design modern: o textură mată, ușoară
și ﬂexibilă, structurată pe două
diagonale. Un design de artă desăvârșit.
• Maxim de lumină, menţinând în același
timp intimitatea.
• Siguranţă: opţional, sticla
MASTER-SOFT poate ﬁ călită / tratată
termic pentru a asigura un nivel optim
de siguranţă în acord cu standardele în
vigoare.

DESCRIERE
Textura sticlei MASTERGLASS este obţinută
prin turnarea și rularea sticlei între doi cilindri în relief.
Acest proces controlat cu precizie produce o textură distinctivă
pe suprafaţa sticlei. Sticla va avea o faţă texturată și alta netedă.
Toate aspectele legate de claritatea sticlei imprimate
sunt în conformitate cu EN 572-5.

PROCESAREA ȘI INSTALAREA
Produsele din gama MASTERGLASS pot urma
toate procedurile de prelucrare.
Aspectul lor atractiv poate ﬁ îmbunătăţit prin fasonarea muchiilor.
Fabricată în conformitate cu cele mai riguroase standarde de calitate,
MASTERGLASS poate ﬁ călită și stratiﬁcată / laminată.
Vă rugăm să ne contactaţi pentru mai multe detalii referitoare
la disponibilitatea sticlei stratiﬁcate MASTERGLASS.
Dacă se montează în vitraje duble, asigură o izolare termică eﬁcientă.

MASTERGLASS trebuie montată în
conformitate cu standardele de
siguranţă în vigoare.

APLICAŢII
Datorită structurii interne, MASTER-SOFT este
ideală pentru interacţiunea dintre lumină și
contraste atunci când vine vorba de aplicaţii
precum: partiţii de birouri, magazine, hoteluri
sau restaurante.

Se integrează perfect și ca parte din mobilier,
partiţii, paravane de duș, uși sau ferestre.

La fel ca și în cazul oricărui tip de sticlă
imprimată, pentru a obţine un aspect
uniform, bucăţile tăiate trebuie puse
una lângă alta, cu modelul de pe sticlă
în aceeași direcţie. Trebuie acordată o
atenţie specială la tăierea sticlei, dacă
se dorește obţinerea continuităţii
modelului. Vă rugăm să ne contactaţi
pentru informaţii privind vitrajele pentru
aplicaţii exterioare.

