
 

              

 

  

 
 SGG  PLANITHERM 4S
 

 Conforto e Economia... nas Quatro Estações do Ano!
 

 DESCRIÇÃO
  SGG  PLANITHERM 4S é um vidro de capa desenvolvido pela Saint- Gobain Glass com uma composiçãovanguardista 
para maximar a eficiência energética dos edifícios em que é instalado em SGG  CLIMALIT PLUS.a capa magnetronica 
deposita- se sobre substratos transparentes de grande qualidade SGG  PLANICLEAR.
 

 GAMA
  As possibilidades oferecidas pelo vidro duplo SGG  CLIMALIT PLUS são praticamente ilimitadas. Você pode escolher a 
função essencial de controlo solar e isolamento térmico reforçado proporcionado pelo vidro SGG  PLANITHERM 4S pode 
combinar estes beneficios com outrossegurança (SGG  STADIP e SGG  STADIP PROTECT), protecção contra ruído 
acústico (SGG  STADIP SILENCE), vidro temperado SGG  SECURIT, combinado com  o nosso vidro de baixa de 
manutenção SGG  BIOCLEAN ou até inclusive dar um toque de design com SGG  MASTERGLASS, SGG  DECORGLASS ou 
SGG  SATINOVO.
  Com o nossos vidro inovador poderá selecionar a composição de SGG  CLIMALIT PLUS que se adapta exactamente às 
suas necessidades e expectativas sejam elas quais forem...
 

 REGULAMENTAÇÃO
  SGG  PLANITHERM 4S cumpre com os requisitos de durabilidade de "Classe C" da Norma Europeia EN 1096. Dispondo 
de marcação CE. A instalação de vidros duplos SGG  CLIMALIT PLUS com SGG  PLANITHERM 4S permite o cumprimento 
da legislação em vigor.
 

 APLICACÕES
  SGG  CLIMALIT PLUS é um vidro duplo de isolamento térmico reforçado que incorpora pelo menos um vidro tratado e 
com capa baixo emissiva.
  Tentando satisfazer plenamente as necessidades dos nossos clientes sob rigorosos controlos de qualidade, 
desenvolvemos um vidro "quatro estações" destinado principalmente para o sector residencial. Agora pode desfrutar 
de um vidro que melhora o isolamento em tempo frio e de controlo solar em épocas de sol para economizar energia, 
sentir- se confortável e contribuir para a redução de gases de efeito de estufa responsáveis pelo aquecimento global.
  Por isso SGG  CLIMALIT PLUS com SGG  PLANITHERM 4S é altamente recomendado, tanto no sector residencial, como no
 sector terciário e, geralmente, e edificios onde você quiser desfrutar dos benificios de um vidro moderno.
  Além disso, SGG  CLIMALIT PLUS com SGG  PLANITHERM 4S pode ser instalado em qualquer tipo de caixilho, inclusive se
 o caixilho reunir condições, este pode ser aproveitado, renovando somente os vidros.
 

 VANTAGENS
  Com benefícios inovadores:
  Na Primavera
  Esqueça mudanças bruscas de tempo! Aprecía- lo a partir do conforto de sua casa, paredes de vidro com SGG  CLIMALIT
 PLUS e SGG  PLANITHERM 4S.
  No Verão:
  O vidro de capa SGG  PLANITHERM 4S  reflecte uma grande quantidade de calor solar directo para ajudar a alcançar 
uma temperatura suave  e agradavel, mesmo nos dias mais quentes. O interior do edidficio permanece a uma 
temperatura confortável.
  Menos desperdicio e mais economia de energia, pois irá usar menos vezes o ar condicionado, conseguindo uma 
economia significativa de dinheiro e energia.
  No Outono:
  Você quase não perceberá a transição para as estações mais frias com SGG  CLIMALIT PLUS e SGG  PLANITHERM 4S. 
Os efeitos das baixas temperaturas são minimizados e isso ajuda a reduzir o uso do aquecimento.
  No Inverno:
  SGG  CLIMALIT PLUS com SGG  PLANITHERM 4S proporciona até três vezes mais isolamento do que um vidro duplo 
convencional. você vai ganhar:
   Calor e conforto: a tecnologia avançada com que é produzido este vidro minimiza a perda de calor através das janelas, 
reduz o risco de condensação e permite o máximo de conforto em todas as divisões, inclusive juntos às janelas.
  Economias significativas: protege a sua economia, ajudando a reduzir no aquecimento.
   
 


