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Szyby które wprowadzają światło do naszego życia
Zapewniają bezpieczeństwo w domu
Oszczędzają pieniądze i chronią środowisko
Energooszczędne Szyby Izolacyjne:
nowe spojrzenie na potrzeby człowieka 
i jego otoczenie, możliwości wyboru 
między tradycją a nowoczesnością – 
niebanalne wzornictwo,  
nieograniczony wybór kolorów
Szkło Może Więcej



Chcemy zadbać o to, żeby nic się Wam nie stało –  szyby bezpieczne w Twoim domu.

Bezpieczeństwo w standardzie
Szkło nie musi stanowić zagrożenia. Może być bezpieczne dzięki 

podwyższonej odporności na pękanie. Dzięki dodatkowej ochronie 
przed zranieniem odłamkami szkła może być bez obaw stosowane 

we wszelkiego rodzaju zadaszeniach, daszkach znajdujących się nad 
drzwiami wejściowymi, czy w szklanych balustradach na balkonach 

i tarasach. Szkło laminowane znakomicie chroni nasze mienie i  nas 
samych przed niechcianą wizytą. Dodatkowo szyby bezpieczne 

można łączyć ze specjalnymi systemami alarmowymi.

A jak to wygląda w domu? Bawiące się dzieci,  chwila nieuwagi, 
nagłe uderzenie i już w tym momencie zwraca nam się inwestycja 

w bezpieczną szybę.  Szklane elementy w meblach, drzwi tarasowe 
czy regały ze szkła – niewielkim nakładem można znacznie popra-

wić bezpieczeństwo domowników. 

Skuteczna ochrona
n   szkło hartowane SANCO DUR (ESG), szkło lamino-
wane SANCO Safe (VSG) oraz szkło półhartowane (TVG)

n   zabezpieczenie przed włamaniem, ostrzałem z broni, 
ochrona zdrowia i mienia

n  ochrona przed zranieniem w przypadku uderzenia w szybę
n   popękane kawałki szkła nie rozpadają się w pomieszczeniu 
i pozostają nienaruszone w konstrukcji okna

n   możliwe kombinacje szkła bezpiecznego z innymi funkcjami 
jak izolacyjność cieplna, dźwiękochłonność czy ochrona prze-

ciwsłoneczna
n   bezpieczeństwo pasywne, np. w drzwiach, balustradach, schodach 
z podestami ze szkła

n   bezpieczeństwo aktywne, np. jako przeszklenia zabezpieczające przed 
włamaniem, uderzeniami, strzałami z broni czy wypadnięciem

Bezpieczeństwo we  
własnym domu
Wrażenia otwartej przestrzeni, lekkości i 
piękna dzięki zastosowaniu elementów ze 
szkła. O wiele bezpieczniej w domu będzie 
ze szklanymi balustradami chroniącymi 
przed wypadnięciem czy meblami ze 
szkła oraz drzwiami wykonanymi ze szkła 
bezpiecznego.

Bezpieczeństwo pasywne / 
możliwe scenariusze pękania szkła
Różnego rodzaju wymagania dotyczące bezpieczeń-
stwa wymuszają stosowanie specjalnych rodzajów 
szyb. Popękane kawałki zwykłego szkła wyglądają jak 
szklane sztylety. Szkło hartowane pęka po rozbiciu na  
drobne tępe kawałki, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko 
zranienia. Z kolei szkło VSG po rozbiciu pozostaje na 
specjalnej folii i dlatego nie tworzy otwartych przejść.

bezpieczeństwo
PEWNOŚĆ Dopasowane do potrzeb

ochrona

Lepiej dmuchać na zimne i  
wybrać odpowiednie szkło
Wybranie odpowiedniego szkła w znacznym stop-
niu poprawia aktywne i pasywne bezpieczeństwo 
domowników.  Ograniczamy ewentualne niebez-
pieczeństwo zranienia się w przypadku uderzenia 
w szybę, jak również zabezpieczamy się przed 
złodziejami próbującymi dostać się przez szybę 
do środka. 



Chcemy zadbać o to, żeby nic się Wam nie stało –  szyby bezpieczne w Twoim domu.

Bezpieczeństwo w naszym otoczeniu
n   ochrona przed zranieniem w przypadku zbicia szyby

n    zabezpieczenie przed atakiem z zewnątrz oraz ostrzałem z broni
n   szkło kolorowe oraz z nadrukami do zastosowania zewnętrznego  
jak i wewnętrznego

n   możliwość zastosowania pętli alarmowej
n   możliwe łączenie ze szkłem przeciwsłonecznym oraz szkłem  
z powłokami ciepłochronnymi

n   do daszków szklanych oraz na wiaty tarasowe 
n   drzwi ze szkła oraz kabiny prysznicowe

n   balustrady szklane zabezpieczające przed wypadnięciem
n   balkony francuskie 

Szkło jak alarm 
Szyby SANCO z pętlą alarmową oferują całościową ochronę bez 
konieczności stosowania dodatkowych elementów, jak na przykład 
drutu w szkle wpływającego na estetykę i transparentność. Rozbicie 
szyby natychmiast uruchamia podłączony alarm. To znakomite roz-
wiązanie chroniące nasze domy i mienie.

balkon/taras 20 %
okna na parterze 13 %
okna dachowe 1 %
drzwi w piwnicach 25 %

okna piwniczne 11 %
drzwi ogrodowe 13 %
naświetla piwniczne 9 %
drzwi wejściowe 2%

Okna i drzwi balkonowe z szybami 
zabezpieczającymi przed włamaniem
Miejsca przez które statystycznie najczęściej dokonywane 
są włamania:



Jeszcze więcej komfortu i ciepła. Energooszczędne Szyby  Izolacyjne: nowe spojrzenie na człowieka i jego środowisko.

Jeszcze większe oszczędności dzięki izolacji 
termicznej

Podczas zimowych miesięcy wciąż zbyt dużo ciepła ucieka przez okna. 
Nie musi tak być. Dzięki wysoko rozwiniętym technologiom nowoczesne 

szyby z powłokami ciepłochronnymi drastycznie obniżają straty ciepła i 
dbają o to, żeby ciepło pozostało tam gdzie powinno – w pomieszczeniu. 

W następstwie uzyskujemy: niższe koszty ogrzewania oraz przytulną at-
mosferę, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości okien.

Energooszczędne Szyby Izolacyjne SANCO gwarantują obok bardzo do-
brej wartości współczynnika izolacyjności Ug, także wysoką neutralność 

kolorystyczną oraz wiele naturalnego światła w pomieszczeniu. Takie 
szyby to najlepsze rozwiązanie gdy chodzi o jak najlepszą izolacyjność.

Słońce jako źródło 
ciepła

Oszczędzanie energii z szybami izolacyjnymi SANCO 
 nie oznacza jedynie „zamknięcie ciepła w pomiesz-

czeniu”, ale oznacza również dodatkowe zyski energii 
dzięki wpadającym do środka promieniom słonecznym. 

Przy opisywaniu zjawiska dodatniego zysku energetycz-
nego mówi się także o „pułapce cieplnej”, która w kon-

sekwencji oferuje nam dodatkowe, darmowe ogrzewanie. To 
prowadzi zwłaszcza w okresach jesiennym i zimowym do po-

zytywnego bilansu energetycznego w obszarze okien. Dwukomo-
rowe Energooszczędne Szyby Izolacyjne SANCO idealnie wpisują 

się w budownictwo niskoenergetyczne. 

Świadectwo energetyczne
Od roku 2009 wprowadzono obowiązek sporządzania świadectw cha-
rakterystyki energetycznej dla nowych budynków. Dotyczy to także 
wprowadzanych zmian czy rozbudowy. Świadectwa sporządzają osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami. 

Jeszcze większy zysk dzięki ciepłym powierzchniom

Strefa komfortu gdzie szyba stanowi 60 % całkowitej powierzchni okna

szyba zespolona  
jednokomorowa

szyba zespolona jedno- 
komorowa z powłoką  
ciepłochronną SANCO

szyba zespolona dwuko- 
morowa z powłoką  
ciepłochronną SANCO

przytulne ciepłooszczędność
komfort



Jeszcze więcej komfortu i ciepła. Energooszczędne Szyby  Izolacyjne: nowe spojrzenie na człowieka i jego środowisko.

Szyby w służbie  
środowiska

n   w budynkach nowych i poddawanych renowacji
n   w oknach i fasadach

n     w ogrodach zimowych, salonach, warsztatach 
n     przy rozbudowie nowych powierzchni

n  łatwe w konserwacji i czyszczeniu
n   dające neutralne i darmowe światło

n   o wysokiej trwałości

Jeszcze większy zysk dzięki ciepłym powierzchniom

Odbijane ciepło 
dzięki powłokom

Dużo naturalnego 
światła i energii 
słonecznej

Potrójna ochrona

Tak działa szyba dwukomorowa
Dwie powłoki ciepłochronne skutecznie odbijają uciekające cie-
pło z powrotem do pomieszczenia. SANCO ACS dodatkowo po-
prawia izolacyjność cieplną w części brzegowej szyby.

System ciepłych 
ramek SANCO ACS

Ciepłochronne 
powłoki SANCO

Pytając o Ug, musimy pamiętać o g 
Skuteczność izolacyjności cieplnej możemy porównywać dzięki współ-
czynnikowi Ug. Im jest on niższy, tym lepsza izolacyjność. Natomiast 
współczynnik g wskazuje jaka część energii promieniowania słonecznego 
padającego na szybę zostaje przepuszczona do wnętrza pomieszczenia. 
Im jest on wyższy, tym więcej przeniknie go do środka.



Wielkoformatowe przeszklenia montowane w 
budynkach od strony południowej lub w ogro-

dach zimowych wymagają zastosowania prze-
ciwsłonecznych szyb zespolonych. Dzięki temu 

zablokowane promieniowanie słoneczne nie będzie 
niepotrzebnie nagrzewać pomieszczenia. Eleganc-

kim rozwiązaniem skutecznie sterującym przepływem 
światła do pomieszczeń jest system szyb zespolonych 

SANCO CONTROL z zamontowaną w środku żaluzją. Kla-
syczna próba włamania się do pomieszczenia przez okno 

zostaje ograniczona dzięki szybom bezpiecznym. W zależno-
ści od potrzeb można odpowiednio łączyć różne funkcje szkła.

Szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, bezpieczne, ciepłochronne. Zdefiniuj swoje potrzeby.

Wiele funkcji w oknie – szkło wprowadza światło do naszego życia

odprężające światłoestetyka
domowe ciepło

Głośne ulice, nocne imprezy, przejeżdżające w pobliżu tramwaje 
lub pociągi, zakłady produkcyjne. Lista możliwych źródeł hałasu 
jest bardzo długa. W dłuższym okresie czasu wpływa to negatywnie 
na jakość naszego życia. Zastosowanie szyb dźwiękochłonnych po-
zwala na zapanowanie nad hałasem w naszym domu.

Ochrona przed hałasem plus bezpieczeństwo 4 pory roku – jedna szyba zespolona
Podczas zimnych miesięcy zatrzymujemy ciepło. Chronimy się przed 
słońcem gdy jest gorąco. Z drugiej strony chcemy mieć w domu jak 
najwięcej naturalnego światła. Szyby SANCO Sun COMBI oferują 
komfort w pomieszczeniu dzięki wyważonym poziomom temperatury 
wiosną, latem, jesienią i zimą. 

Szyby zespolone wbrew pozorom oferują wiele użytecznych funk-
cji. Oczywiście ta najważniejsza to jak najlepsza ochrona przed 

utratą ciepła. Niemniej w dzisiejszych czasach sama izolacyjność 
cieplna już nie wystarcza.

W centrach miast, z ogromnym natężeniem ruchu samochodo-
wego, z liniami tramwajowymi czy przelatującymi samolotami 

powstaje tak duże natężenie hałasu, że zaczyna ono wpływać 
negatywnie  na nasze samopoczucie i zdrowie. Nie można 

takiego hałasu po prostu wyłączyć - ale dzięki zastosowaniu 
odpowiednich szyb dźwiękochłonnych jesteśmy w stanie go 

mocno zredukować. Tak bardzo, że staje się on w pomieszcze-
niu praktycznie niesłyszalny. 



Szkło Może Więcej
n   przytulna atmosfera i komfort

n   wykorzystanie efektu oszczędzania energii
n   słońce jako dodatkowe źródło ogrzewania

n   ochrona przed hałasem chroni nasze zdrowie
n   możliwość stosowania dużych szyb dzięki ochronie  
przeciwsłonecznej

n   aktywne i pasywne bezpieczeństwo
n   ochrona przed włamaniem i zranieniem

Różne funkcje szkła można ze sobą łączyć.

Zanim wzejdzie słońce
Szyby przeciwsłoneczne dbają o przyjemną temperaturę w 
pomieszczeniach. Nie różnią się one niczym od zwykłych szyb. 
Niezakłócona niczym  przezierność szyby oraz naturalne świa-
tło podczas dnia. 

Ochrona przed oślepiającym słońcem
Latem o przyjemną temperaturę w pomieszczeniach dbają szyby SANCO CONTROL 
z żaluzjami. Zimą działa powłoka ciepłochronna. Obsługa żaluzji – dziecinnie prosta. 
Konserwacja, dzięki zamknięciu ich w środku szyby, staje się zbędna. 

Szyby dźwiękochłonne, przeciwsłoneczne, bezpieczne, ciepłochronne. Zdefiniuj swoje potrzeby.



 
TA

 W
E

R
B

E
A

G
E

N
TU

R
 G

M
B

H
 0

2
/

2
0

1
8

   

www.sanco.de

Szukają Państwo czegoś  
specjalnego?
Szkło oferuje nową  
jakość. 

Współczesna szyba to coś więcej niż tylko proste wypełnienie 
pustego otworu w budynku czy fasadzie. W zależności od potrzeb 

szkło oferuje użytkownikom proste i surowe albo fantazyjne i ko-
lorowe otoczenie. Możliwość wykorzystania wielu funkcji szkła, jego 

trwałość, zdolność nadawania mu wielu form, czynią z niego fascynu-
jący materiał budowlany.

Nadruki, folie, kolory 
Pomysły mogą przybierać konkretne formy. Zasto-
sowanie nadruków oraz kolorowych folii to nowe 
możliwości w tworzeniu projektów pomieszczeń i 
fasad. Pozwalają na kształtowanie kolorowej gry 
światłem w oknach i dachach ze szkła. Nieważne 
czy będą to regularne wzory czy nadrukowane 
zdjęcia. Efekt zawsze będzie wartościowy.

Szprosy wewnątrzszybowe 
Ze względu na swoją regionalną specyfikę nie można 
zapominać o szprosach międzyszybowych. Obok 
szprosów naklejanych na szybę występują również 
montowane wewnątrz szyby zespolonej. Dzięki temu 
prostsza staje się konserwacja okna. Różnego rodzaju 
szprosy można dopasować do określonego stylu bu-
dynku.

Francuskie balkony 
W oknach zamontowanych od podłogi przezierny 
francuski balkon jest rozwiązaniem, które znacz-
nie podnosi komfort mieszkania. Do wnętrza 
przenika niczym nie blokowane światło słoneczne. 
Przeszklenie oferuje pełne bezpieczeństwo. Szkło 
i ramy okna można dowolnie dobierać do danej 
fasady budynku.

Wartościowe, trwałe, indywidualne
n    rozwiązania specjalne montowane w szybie – szprosy lub żaluzje

n    nadruki na szkle do zastosowania na fasadach i do pomieszczeń
n   elementy konstrukcyjne ze szkła

n   szkło laminowane z kolorowymi foliami, drzwi ze szkła
n    kolorowe balustrady, francuskie balkony


