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SANCO®
 

Safe 
chroni przed włamaniem i niebezpieczeństwem zranienia  
w domu i w pracy.



SANCO SAFE – BEZPIECZNA ZABUDOWA ZE SZKŁA
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Nowoczesna architektura urzeka nas ogromnymi szklanymi fasadami, 
których powierzchnie wydają się stanowić jedną całość równocześnie prze-
pięknie grając światłem. Odbijają otoczenie albo tworzą własne akcenty 
poprzez formę i wymiar. Nowoczesna i innowacyjna technologia pozwala na 
zastosowanie przeszkleń, o których jeszcze kilka lat temu można było jedynie 
pomarzyć. Również w zastosowaniach wewnętrznych szkło coraz częściej 
odciska swoje piętno. Niezależnie jednak od miejsca zastosowania przej-
rzystość nie zwalnia szkła od spełniania najwyższych wymagań. Rosnąca 
jakość wizualizacji pozwala na stawianie rosnących wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa. SANCO oferuje, w zależności od poziomu wymagań, indy-
widualnie dopasowane produkty odpowiadające wymaganiom estetycznym, 
funkcjonalnym oraz zgodnych z aktualnymi normami.
 
■■ Szkło hartowane SANCO DUR (ESG), szkło laminowane SANCO  

 LAMEX (VSG), szkło półhartowane (TVG)
■■ Dla ochrony przed włamaniem, ostrzałem oraz uszkodzeniami ciała  

 i własności
■■ Jako ochrona przed okaleczeniem w przypadku rozbicia szkła
■■  Dla zapewnienia bezpieczeństwa resztkowego w przypadku stłuczenia 

szkła 
■■  Możliwość łączenia z innymi funkcjami jak: ciepłochronność, ochrona 

przeciwsłoneczna i dźwiękochłonna
■■ Pasywne bezpieczeństwo jako drzwi, barierki, schody ze szkła
■■  Aktywne bezpieczeństwo jako chroniące przed przebiciem, włamaniem, 

przestrzeleniem czy wypadnięciem

Szkło stało się inne: użyteczne, a nie tylko kruche
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PRZEGLĄD SZKŁA BEZPIECZNEGO

Szkło jako bardzo twardy, zdolny do przenoszenia obciążeń materiał ulega 
zniszczeniu pod pewnymi warunkami pod wpływem obciążeń mechanicz-
nych lub termicznych. Dzięki przetworzeniu w odpowiednich warunkach szkło 
może uzyskać szczególne własności w zakresie bezpieczeństwa. Pod ogólną 
nazwą szkła bezpiecznego rozumie się takie szkło, które dzięki specjalnej 
obróbce, takiej jak hartowanie lub laminowanie, uzyskuje wcześniej zdefinio-
wane własności w zakresie bezpieczeństwa. 
Bezpieczeństwo w przypadku szkła oznacza: ochronę osób lub przedmiotów 
przed działaniem z zewnątrz oraz ochronę osób przed odłamkami szkła 
w przypadku jego rozbicia. Pod ochroną osób lub przedmiotów przed 
działaniem z zewnątrz rozumie się ochronę przed przebiciem, włamaniem, 
przestrzeleniem, falą uderzeniową oraz przed wypadnięciem na zewnątrz.
Pod ochroną osób przed odłamkami szkła po jego rozbiciu rozumie się 
ochronę przed okaleczeniem przez odłamki szkła oraz ochronę przed spada-
jącymi elementami szklanymi.
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Szkło hartowane (ESG – SANCO DUR)

Hartowane szkło bezpieczne (PN EN 12150) wyróżnia się podwyższoną odpornością na obciążenia ter-
miczne i mechaniczne. Przekroczenie naprężeń skutkuje rozbiciem szkła na maleńkie, niejednokrotnie 
obłe na krawędziach, kawałeczki, czasami połączone ze sobą, zwłaszcza w przypadku szkieł grubych i 
emaliowanych. Sposób pękania szkła hartowanego zapewnia mniejsze ryzyko zranienia niż w przypadku 
zwykłego szkła.

Szkło hartowane z testem heat soak (ESG-HST)

Szkło hartowane termicznie z dodatkowo wykonanym testem heat soak zgodnie z normą PN EN 14179, 
pozwala wykluczyć spontaniczne pękanie szkła hartowanego. Wykonywane dla szkieł fasadowych i tam, 
gdzie wymagają tego przepisy budowlane.

Szkło częściowo hartowane (TVG)

Częściowe termiczne zahartowanie szkła powoduje zwiększoną wytrzymałość na obciążenia termiczne 
i mechaniczne. Wytrzymałość ta jest jednak mniejsza niż w przypadku szkła hartowanego ESG. Obraz 
rozbicia jest inny niż w przypadku szkła ESG i przypomina obraz rozbicia szkła zwykłego. Dlatego też szkło 
częściowo hartowane TVG (PN-EN 1863) nie może być traktowane jako pojedyncze szkło bezpieczne. 
Natomiast jako element składowy VSG stanowi niejednokrotnie idealne rozwiązanie.

Szkło laminowane (VSG – SANCO LAMEX)

Dwie, albo więcej, tafli szklanych, przeważnie ze szkła float, połączonych między sobą za pomocą folii 
PVB (PN EN ISO 12543-2). W przypadku rozbicia kawałki szkła pozostają sklejone folią posiadając jeszcze 
wytrzymałość resztkową. Tafle szkła mogą być wykonane ze szkła ESG lub TVG, lub z ich kombinacji. 
Nośność resztkowa jest szczególnie korzystna w przypadku VSG wykonanego z dwóch tafli TVG. Jednak 
w przypadku zastosowania w VSG dwóch tafli ESG nośność resztkowa praktycznie nie występuje, jeśli 
obie zostają uszkodzone.

Szkło laminowane (VG)

Szyby laminowane żywicami oraz innymi materiałami, które nie są zbudowane z folii PVB, znajdującymi 
się pomiędzy szybami lub na nich (PN EN ISO 12543-2 oraz PN EN ISO 12543-3) oferują pewien stopień 
bezpieczeństwa. Dotyczy to przede wszystkim wysoko przetworzonych, wielowarstwowych szkieł przeciw-
pożarowych. Bardzo często jednak nie mogą one osiągnąć poziomu bezpieczeństwa oferowanego przez 
szkło typu VSG. Przypadek szczególny stanowią szyby z zalaminowanymi płytami z tworzywa sztucznego 
lub innymi materiałami. Własności ochronne takich szkieł laminowanych muszą być potwierdzone przez 
osobne badania.



SANCO Safe zabezpiecza miejsca narażone na włamanie. Dzięki różnemu 
poziomowi bezpieczeństwa zabezpiecza się obiekt przed różnymi scenariuszami  
włamania. Ochrona przed przebiciem, rozbiciem czy przestrzeleniem to nor-
mowo określone kryteria, które muszą spełniać szyby SANCO Safe.

Aktywna ochrona obejmuje ochronę mieszkań, domów jednorodzinnych i willi 
aż do ochrony banków, sklepów jubilerskich i obiektów handlowych, które 
coraz częściej narażone są na włamanie i wandalizm. Wyższe wymagania, 
np. w odniesieniu do obiektów państwowych, można spełniać w połączeniu z  
osiągnięciami techniki zabezpieczeń elektronicznych.

SANCO Safe to kompletna paleta szkieł zarówno dla ochrony obiektów prywatnych 
jak i publicznych. Oprócz ochrony przed włamaniem szkła SANCO Safe oferują  
ochronę przed wypadnięciem np. w barierkach czy przeszkleniach wind.

Bezpieczne okna i drzwi balkonowe –
najlepszą ochroną przed włamaniem

Sprawcy włamań najczęściej wybierają okna i drzwi balkonowe. Dlatego też 
warto w tych miejscach podjąć niezbędne kroki zabezpieczające. Można by 
uniknąć co drugiego włamania, gdyby okna i drzwi balkonowe oraz drzwi ogro-
dowe były odpowiednio zabezpieczone. 85 % wbudowywanych dzisiaj okien nie 
oferuje wystarczającej ochrony. Nasza własność i bezpieczeństwo osobiste mogą 
w ułamku sekundy zostać narażone na niebezpieczeństwo.

Balkony i tarasy  20 %
Okna na parterze  13 %

Okna dachowe     2 %
Garaże     5 %

Drzwi piwniczne  25 %
Okna piwniczne  11 %
Drzwi ogrodowe  13 %

Naświetla    9 %
Drzwi wejściowe    2 %

Miejsca szczególnie narażone na włamanie
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SANCO Safe zawsze na miarę potrzeb bezpieczeństwa

BEZPIECZNI W DOMU – I W PRACY



*Zastosowanie klas DIN lub EN dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych testów VdS

SANCO SAFE – PRZESZKLENIA ANTYWŁAMANIOWE

Klasy wytrzymałości na atak i odpowiadające im wymagania

SANCO Safe · Ochrona przed rozbiciem i przebiciem
Klasy oporu od P1A do P5A

Ochrona przed rozbiciem, spontanicznym włamaniem i wandalizmem. Wraz 
z odpowiednimi okuciami idealna ochrona obiektów prywatnych.

Test spadającej kuli
Kula o średnicy 100 mm i masie 4,1 kg jest trzykrotnie zrzucana z różnej 
wysokości na zamocowaną w ramie szybę. Na tej podstawie określa się 
klasę oporu od P1A do P5A. Szyba nie może zostać przebita przez spada-
jącą kulę.

PN EN 356:2000-02 
Szkło w budownictwie. Szyby ochronne.
Badania i klasyfikacja odporności na ręczny 
atak.
P1A - P5A

  Klasa oporu         Rodzaj broni/ kaliber          Klasa oporu  
      wg PN  EN 1063                                (stara norma) wg     
                                       PN EN 52290 Część 2    
     
    

Normy europejskie Klasa oporu 
wg PN EN 356 VdS

3163*

Badanie – 
Wysokość 
spadania kuli Część  3 Część  4

Klasa oporu (stara norma)
wg PN EN 52290

SANCO Safe · Ochrona przed włamaniem 
Klasy oporu od P6B - P8B

Szyby czasowo chronią przed najcięższymi przypadkami włamań. W trakcie 
badań muszą stawić opór atakowi wykonanemu ostrym, tnącym narzę-
dziem np. siekierą. Znajdują zastosowanie w ochronie wystaw jubilerskich, 
sklepów z cennymi artykułami, muzeów itp.

PN EN 356:2000-02 
Szkło w budownictwie. Szyby ochronne.
Badania i klasyfikacja odporności na ręczny 
atak.
P6B - P8B

SANCO Safe · Ochrona przed przestrzeleniem 
Klasy oporu od BR do SG

Kombinacje szyb różnej grubości i wielowarstwowej folii prowadzą do pro-
dukcji szyb odpornych na przestrzelenie. W zależności od typu i budowy 
mogą one powstrzymać pociski z różnego typu broni. Dodatkowo szyby te 
mogą powstrzymywać odpryski szkła (bezodpryskowe NS) lub nie (odpry-
skowe S). Szyby bezodpryskowe dodatkowo chronią osoby znajdujące się w 
bezpośredniej bliskości szyb poddanych ostrzałowi. Znajdują zastosowanie 
przede wszystkim w obiektach państwowych służących polityce, policji czy 
wymiarowi sprawiedliwości.

PN EN 1063:2000-01 
Szkło w budownictwie. Bezpieczne oszklenia. 
Badania i klasyfikacja odporności na uderze-
nie pociskiem.
BR1 – BR7, 
SG1 + SG2

 P1A         1500 mm            -                -                -
  

 P2A         3000 mm            A1             -                -           
          

 P3A         6000 mm            A2             -                -        
          

 P4A         9000 mm            A3            -               EH 01
          

 P5A         9000 mm            -               -                 EH 02

 BR1 – S/NS        Karabin/                       -              
         0,22 LR

 BR2 – S/NS        Pistolet/          C1 – SA/SF
         9 mm Luger

 BR3 – S/NS        Rewolwer/                        C2 – SA/SF
                         0,357 Magnum

 BR4 – S/NS        Rewolwer/                           C3 – SA/SF
                         0,44  Rem. Magnum

 BR5 – S/NS        Karabin/                      -           
                         5,56 x 45

 BR6 – S/NS        Karabin/ 7,62 x 51               C4 – SA/SF
                         (miękkopłaszczowy)

 BR7 – S/NS        Karabin/ 7,62 x 51               C5 – SA/SF
                         (twardopłaszczowy)

 SG1 – S/NS        Strzelba myśliwska/                      -                     
                         12/70 (jeden strzał)

 SG2 – S/NS        Strzelba myśliwska/                      -                    
                         12/70 (trzy strzały)

SANCO Safe · Szyby chroniące przed falą detonacyjną
PN EN 13541:2001-02 
Bezpieczne oszklenia. Badania i klasyfikacja 
odporności na siłę eksplozji. ER1 – ER4
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 P6B  30-50                  -               B1              EH 1
         ataków siekierą

 P7B  51-70                  -               B2              EH 2
                         ataków siekierą

 P8B        über 70               -               B3              EH 3
                         ataków siekierą



Dla zachowania bezpieczeństwa konstrukcji szklanych należy prze-
strzegać odpowiednich przepisów budowlanych, norm i wytycznych. 
Przytoczone tutaj przykłady są tylko wyciągami z obowiązujących w 
chwili druku norm i nie mogą być podstawą do wyciągania konsekwen-
cji i jakichkolwiek roszczeń. Informacje uzupełniające można znaleźć 
na stronie www.sanco.de albo u Waszego dostawcy SANCO.

10° 

Szkło w konstrukcjach budowlanych

Konstrukcje nośne ze szkła, takie jak podpory, belki nośne czy żebra 
stawiają szczególne wymagania w zakresie bezpieczeństwa przy 
wyborze sposobu przeszklenia i jego wymiarowaniu. Z uwagi na 
potrzebę zapewnienia wytrzymałości również po uszkodzeniu szkła 
należy stosować wyłącznie szkło VSG wykonane ESG lub z TVG. W 
tym przypadku istotna jest tak zwana nośność resztkowa, określająca 
taką cechę konstrukcji zawierającej szkło, w której po uszkodzeniu lub 
pęknięciu elementu ze szkła przez określony czas taki element ze szkła 
nie przełamuje się pod wpływem własnego ciężaru oraz dodatkowego 
obciążenia względnie element ze szkła nie odpada od konstrukcji do 
której jest przytwierdzony.

Przeszklenia pionowe

Pod pojęciem przeszkleń pionowych 
rozumieć należy przeszklenia, które 
nie są odchylone od pionu o więcej 
niż 10°.

Szklane elementy z możliwością chodzenia

Są to oszklenia zaprojektowane do stosowania w ruchu pieszym przy 
zachowaniu maksymalnego obciążenia, takich jak stopnie schodów, 
podesty, stropy, spoczniki. Oprócz stałego przejmowania obciążeń sta-
tycznych i dynamicznych muszą one również po uszkodzeniu zapewnić 
przeniesienie obciążeń. Taką własność może zapewnić tylko trójwar-
stwowe szkło VSG, przy czym wierzchnia szyba nie jest uwzględniana 
w obliczeniach statycznych nośności konstrukcji.

Przeszklenia z możliwością chodzenia w celu 
czyszczenia i konserwacji

W odróżnieniu od stropów i podłóg ze szkła przeszklenia tego typu 
umożliwiają dostęp obsłudze w celu ich umycia lub dostępu do innych 
elementów konstrukcji. Wymagania są w stosunku do stropów i podłóg 
znacznie zredukowane.

Uszczelnienie

Taśma dociskowa
Klocek dystansowy

Podkładka z elastomeru

Konstrukcja dolna

>20 mm <30 mm

Liniowe podparcia szyby
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKLE KONSTRUKCYJNYM



Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem (DIN 18008 część 4)
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Przeszklenia zabezpieczające przed wypadnięciem dzieli się w zależności od rodzaju konstrukcji na trzy kategorie:

Kat. Opis konstrukcji zgodnie z DIN 18008-4

A

Przeszklenia zgodne z częścią 2 lub 3 niniejszej normy, które muszą być przygotowane do przenoszenia poziomych obciążeń wynikających z codziennej eksploatacji, ponieważ nie posia-
dają poprzeczek okiennych lub pochwytu zamontowanego przed przeszkleniem na wysokości określonej w przepisach wymaganych do przyjęcia obciążeń poziomych zgodnie z PN EN 
1991-1-1: 2010-12 i PN EN 1991-1- 1/NA:2010-12, 6.4.

B

Balustrady szklane, mocowane liniowo wzdłuż dolnej krawędzi za pomocą konstrukcji zaciskowej. Poszczególne szyby połączone są ze sobą za pomocą poręczy montowanej od góry 
przebiegającej na całej długości balustrady lub za pomocą punktowych talerzyków mocujących zgodnie z częścią 3 niniejszej normy.

C

Przeszklenia zgodne z częścią 2 lub 3 niniejszej normy, które nie służą do przejmowania obciążeń poziomych wynikających z codziennej eksploatacji na wymaganej przepisami wysokości. 
Dzielimy je na następujące podgrupy:                                           

Kat. Dopuszczalne elementy ze szkła do zastosowania w szklanych balustradach ochronnych zgodnie z DIN 18008-4

Szkło pojedyncze Szyby zespolone

A VSG –  Przynajmniej jedna z szyb w szybie zespolonej musi być VSG
–  Strona narażona na uderzenie (strona ataku) musi być tylko szybą VSG, ESG lub 

szybą laminowaną (VG) złożoną z ESG
–   Szyba zespolona z szybą ESG od strony narażonej na uderzenie może posiadać bezpo-

średnio za tą szybą, szybę pękającą na duże kawałki, jeśli podczas badania laborato-
ryjnego przy wykorzystaniu uderzenia wahadłem nie nastąpiło pęknięcie tej szyby ESG 

B Dopuszczalne tylko VSG Dopuszczalne tylko VSG

C1
i
C2

– VSG
–  Przy liniowym podparciu po wszystkich 

krawędziach dopuszczalne także ESG 

–  Strona narażona na uderzenie (strona ataku) musi być tylko szybą VSG, ESG lub 
szybą laminowaną (VG) złożoną z ESG

–  Dla pozostałych szyb dopuszczalne są wszystkie inne zgodne z częścią 2 i 3 normy

C3 VSG Jak kategoria A

C1: Poręcze, barierki i balustrady z 
wypełnieniem ze szkła

 C2: Przeszklenia znajdujące się poniżej 
poziomej poprzeczki okiennej przejmują-
cej obciążenia poziome zamontowanej na 
wymaganej przepisami wysokości

C3: Przeszklenia z zamontowaną na wyma-
ganej wysokości poręczą odprowadzającą 
obciążenia
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SANCO ROOF

System daszków wejściowych z eleganckim designem, bez zasłaniania 
widoku, bez ciężkich podpór. Ważne jest to, że SANCO ROOF to nie 
tylko część fasady, to bezpieczeństwo i pewność konstrukcji od A do Z.

Ściany dzałowe

Szkło służy nie tylko jako przejrzysta przegroda pomiędzy wnętrzem a 
zewnętrzną częścią obiektu. Służy również do kształtowania przestrzeni 
wewnętrznej – jako rzucające się w oczy okładziny ścienne, jako ściana 
działowa, jako podział wewnętrzny pomieszczeń. Szkło daje ogromne 
możliwości wyboru. Można je stosować nie tylko jako czyste szkło – 
można zastosować kolor, strukturę, a nawet mały detal, który od razu 
nadaje całości zupełnie inne znaczenie.

WZORNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO

Mieszkać piękniej ze szkłem:
nastrój, indywidualność, bezpieczeństwo
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Drzwi szlane

Prawdziwie zaproszenie do wejścia. Szkło oferuje z jednej strony przestrzenny 
podział pomieszczeń, z drugiej zaś również optycznie łączy w całość. Drzwi 
pokojowe ze szkła czy całoszklane systemy drzwiowe zapewniają dużo światła 
oraz przyjazną atmosferę. Przysłowiowe „drzwi otwarte” we własnych czterech 
ścianach, równocześnie ustawne i dające wiele możliwości na realizację róż-
norakich pomysłów.

Kabiny prysznicowe

Otwarte, przejrzyste, higieniczne – te zalety sprawiają, że szkło należy do 
ulubionych materiałów stosowanych w łazienkach. Szklana zabudowa sprawia, 
że małe powierzchnie optycznie powiększają się. Owalne, okrągłe, kanciaste, 
przejrzyste, malowane, matowe – design i indywidualność rozwiązań nie znają 
granic. W takiej łazience mamy dużą swobodę ruchów oraz poczucie otwartej 
przestrzeni, zaś poranny prysznic staje się doświadczeniem, prawie jak prze-
bywanie na świeżym powietrzu.

Meble ze szkła

Witryny, regały, stoły i stoliki pod zestawy audiowizualne – mogą i są wykony-
wane ze szkła seryjnie lub według indywidualnych projektów. Czasami potrafią 
wyglądać niemal jak dzieła sztuki. Można przy tym wykorzystywać dowolne 
techniki zdobienia i uszlachetniania szkła: szkło ornamentowe, trawienie, pia-
skowanie, emaliowanie czy powłoki lustrzane – od prostych do wyszukanych 
form – paleta możliwości nie zna granic.

Schody z podestami ze szkła

Zaproszenie do wejścia: schody i podłogi ze szkła nadają pomieszczeniom 
szczególnego wdzięku. Są atrakcją architektury wnętrz. Jasne, lekkie, optycz-
nie neutralne wpisują się znakomicie w każdy styl budownictwa.
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WZORNICTWO I BEZPIECZEŃSTWO

SANCO Phon SC i SANCO Phon PS – 
super skuteczne w zakresie ochrony przed hałasem 
oraz w zakresie bezpieczeństwa

SANCO Phon SC i PS to zoptymalizowane produkty umożliwiające 
inwestorom nie tylko ochronę przed hałasem ale również pełen zakres 
bezpieczeństwa. Mogą być stosowane we wszystkich zakresach okre-
ślonych wytycznymi TRAV i TRLV. Dzięki foliom SOUND CONTROL w 
zakresie ochrony przed hałasem osiąga się znakomite wartości tłumie-
nia. W praktyce ich zastosowanie obejmuje wielorakie możliwości takie 
jak zewnętrzne fasady budynków oraz wnętrza pomieszczeń. Mogą to 
być np.: różne rodzaje ścianek działowych, zadaszenia ze szkła, czy 
przeszklenia ochronne zabezpieczające przez wypadnięciem.

SANCO PRINT to hartowane termicznie szkło bezpieczne zgodnie z normą 
DIN 1249. Szkło w połączeniu z kolorem i światłem oznacza wspa-
niałe możliwości i atrakcyjne architektonicznie rozwiązania w zakresie 
wystroju wnętrz i aranżacji budynków, fasad i powierzchni okien. Jednak 
sitodruk oferuje również możliwość drukowania na szkle dowolnych 
kształtów, nawet tych geometrycznie wyszukanych. Dekory stosowane w 
zamierzonym celu są skutecznym narzędziem kontroli oświetlenia, np. 
na oknach czy na dachach. Ważną rolę odgrywa tutaj przepustowość 
promieni słonecznych. Zależy ona od stopnia zadrukowania i wybranego 
koloru. Ciemne kolory emitują mniej światła niż jasne kolory, a im niższy 
poziom zadrukowania, tym wyższa przepuszczalność światła. Kolory są 
wypiekane w temperaturze około 600 °C dzięki czemu trwale łączą się ze 
szkłem. Ta procedura gwarantuje, że kolory pozostają trwałe i odporne na 
ścieranie, są one także odporne na rozpuszczalniki, na działanie światła 
oraz żółknięcie. Możliwa jest dalsza obróbka w celu uzyskania bezpiecz-
nego szkła laminowanego lub szkła termoizolacyjnego.

SANCO PRINT – sitodruk na zawołanie

LAMEX COLORDESIGN
Kolorowe szkło bezpieczne dla zastosowań 
zewnętrznych i wewnętrznych

Te same własności jak zwykłe szkło VSG, a przy tym dostępne w 
tysiącu niuansów kolorystycznych. Funkcja i estetyka w jednym. 
Pozwala na budowanie zarówno funkcjonalnych ścianek działowych w 
pomieszczeniach, jak również projektowanie fasad medialnych. LAMEX 
COLORDESIGN spełnia wymagania norm europejskich dotyczących 
bezpieczeństwa.

Przykłady zastosowań: 
■■ przeszklenia nad głową
■■ balkony
■■ ściany działowe i schody
■■ strefy wejściowe
■■ fasady



SANCO POINT – system mocowań punktowych

Charakterystyczny dla systemu SANCO POINT jest prosty montaż szkła. 
Uchwyty do szkła nadają się zarówno do mocowania szyb pojedynczych, w 
projektach budynków z gładkimi fasadami ze szkła, jak również w szybach 
zespolonych przy mocowaniu do zewnętrznej szyby. SANCO POINT co istotne, 
można nadal po zamontowaniu regulować. System SANCO POINT jest stoso-
wany na balustrady montowane przy schodach i na balkonach, w ściankach 
działowych w pomieszczeniach, czy na przystankach autobusowych. Możliwe 
są wersje z hartowanym szkłem bezpiecznym i laminowanym szkłem bez-
piecznym.

Nowe akcenty na fasady

Ze stałymi lub ruchomymi uchwytami punktowymi, montowane bezramowo 
w jednej płaszczyźnie szyby pojedyncze lub z tarczą mocującą na zewnętrznej 
szybie w szybie zespolonej. SWISSWALL ma wiele zastosowań: szklane dachy, 
przystanki autobusowe, szyby wind, balustrady schodów i balkonów, ścianki 
działowe i przegrody pomieszczeń, ściany chroniące przed światłem, świetliki 
dachowe, montowane jako przeszklenia monolityczne lub szyby zespolone.

System fasad SANCO MONO + DUO
Specjalny, atrakcyjny z punktu widzenia kosztów system uchwytów do szkła 
hartowanego ESG. Nie ma potrzeby wiercenia szkła, gdyż podpory systemu 
przenoszą wszystkie obciążenia poprzez krawędzie. Można stosować dla szyb 
o grubościach od 8 do 12 mm.

SANCO Alarm

Alarm SANCO wyzwala sygnał elektryczny w przypadku uszkodzenia lub 
zniszczenia szyby. Składa się z hartowanego szkła bezpiecznego (ESG) z prze-
wodzącą elektrycznie pętlą, która jest podłączona do systemu alarmowego. 
Pętla przewodząca jest widoczna w narożnym obszarze oszklenia, w wyniku 
czego często działa odstraszająco na włamywaczy. W razie potrzeby można go 
również ukryć w części brzegowej szyby zespolonej. Instalację szyby alarmowej 
należy wykonać od strony ewentualnego ataku. Podczas ataku oszklenia szyba 
ESG zawsze rozpada się na całym obszarze na drobne kawałki szkła. W rezul-
tacie pętla przewodu zostaje przerwana i uruchamia się alarm.
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SANCO IN EUROPA

Szkło bezpieczne SANCO Safe
Przekonująca paleta szkła bezpiecznego do niezliczonych zastosowań: okna i fasady, szkło w 
zastosowaniach konstrukcyjnych, w pomieszczeniach czy jako szklane balustrady ochronne. To 
swoboda projektowania, która w każdej formie spełnia wymogi prawa budowlanego oraz pożądane 
aspekty bezpieczeństwa.
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Przedsiębiorstwa Grupy SANCO są do Państwa dyspozycji!

www.sanco.de


