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®
SGG DECORGLASS  este o gamă de sticle ornamentale, translucide, cu suprafețe texturate. 

®Sticlele din gama SGG DECORGLASS  au o textură imprimată pe toată suprafaţa şi sunt disponibile într-o paletă largă de modele şi 
culori, oferind stiluri infinite şi o multitudine de variante.

Cum se obține modelul sticlei?
O foaie de geam clar sau colorat este trecută printre doi cilindri care îi imprimă un ornament în relief, obţinându-se un finisaj durabil.

®Modelele din gama SGG DECORGLASS  pot fi utilizate atât în proiecte de design interior cât și în cele de exterior. Sunt ideale în crearea 
unor spații luminoase, dar în același timp intime.

®
SGG DECORGLASS  ne oferă o gamă variată de modele, culori și texturi care sunt potrivite pentru amenajarea spațiilor rezidențiale, 
birourilor, spațiilor comerciale etc..

®Gama SGG DECORGLASS  este foarte flexibilă şi este gândită pentru a fi folosită într-o multitudine de aplicaţii originale:

 • Ferestre;
 • Uși;
 • Pereți despărțitori;
 • Cabine de duș;
 • Mobilier: rafturi, suprafețe de lucru, elemente încorporabile în piese de mobilier etc.;
 • Terase;
 • Vitrine.

SAINT-GOBAIN GLASS DESIGN

® 
SGG DECORGLASS

Descriere

Aplicații



Lumină naturală difuză,
niveluri diferite de 
intimitate

Lumină și intimitate
®

SGG DECORGLASS  oferă un nivel diferit de translucență asigurând intimitate, dar și lumină naturală. Acest lucru ajutâ la:
 • crearea unui spațiu mai vast printr-un nivel foarte bun de răspândire a luminii.
 • crearea unei atmosfere relaxante și intime prin transmisie luminoasă care asigură un nivel bun de lumină 
naturală difuză.

Tradiție și design
®Transparente, translucide sau opace, tipurile de sticlă din gama SGG DECORGLASS  pot oferi o multitudine de modele, culori, texturi ce 

pot adăuga stil și care pot personaliza spațiul așa cum vă doriți.

®În funcție de modelul de referință și de grosime, SGG DECORGLASS  poate avea mai multe posibilități de procesare:
 • Găurire sau șlefuire; 
 • Securizare;
 • Laminare;
 • Dublu vitraj;
  • Curbare;
 • Argintare; 
 • Emailare.

®
SGG DECORGLASS  poate fi combinat cu un număr de alte produse Saint-Gobain Glass pentru a vă permite să beneficiaţi de multe alte 
funcţii disponibile: izolare termică, izolare acustică, siguranță și securitate etc.

® - În combinație cu sticla SGG STADIP  SILENCE beneficiați de izolație acustică foarte bună.
® - Sticlele din gama SGG DECORGLASS  asamblate în vitraj dublu asigură o bună izolare termică.

Avantaje

Procesare



SGG VISON Bronze 

4 mm*

4 mm*

1420 x 2160 mm

1650 x 2160 mm

*Securizabil

DimensiuniGrosimi

SGG VISON 

3 mm

4 mm*

4 mm*

4 mm*

4 mm*

2160 x 3700 mm

1100 x 2300 mm

1420 x 2160 mm

1650 x 2160 mm

2160 x 3300 mm

SGG VISON

*Securizabil

DimensiuniGrosimi

Atmosferă relaxantă,
intimitate

SGG LISTRAL D   

Dimensiuni

4 mm 1420 x 2160 mm

Grosimi

SGG LISTRAL

SGG SILVIT 

4 mm*

4 mm*

4 mm*

4 mm*

1650 x 2160 mm

1650 x 2500 mm

1420 x 2610 mm

2160 x 3300 mm

SGG SILVIT

*Securizabil

DimensiuniGrosimi

SGG SILVIT Bronze 

4 mm

4 mm

8 mm*

1650 x 2160 mm

2160 x 1420 mm

2040 x 4350 mm

*Securizabil

DimensiuniGrosimi

Gama



SGG LALIVA Yellow 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG LALIVA Bronze 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG LALIVA

SGG LALIVA 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG ARENA C 

4 mm* 1650 x 2160 mm

SGG ARENA

*Securizabil

DimensiuniGrosimi

Fotograf: CASA Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG



SGG LISTRAL K 

4 mm 1420 x 2160 mm

SGG LISTRAL

DimensiuniGrosimi

SGG WATERDROP Yellow 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG WATERDROP 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG WATERDROP

SGG WATERFALL Bronze 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG WATERFALL 

4 mm

4 mm

1420 x 2160 mm 

2160 x 3300 mm

DimensiuniGrosimi

SGG WATERFALL

Design inspirațional



SGG ZEFIRO Yellow 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG ZEFIRO Bronze 

4 mm

4 mm

1420 x 2160 mm

1650 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG ZEFIRO

SGG ZEFIRO 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG MONUMENTAL M  Yellow 

4 mm 1420 x 2160 mm

DimensiuniGrosimi

SGG MONUMENTAL M 

4 mm

10 mm

1420 x 2160 mm

2024 x 2520 mm

DimensiuniGrosimi

SGG MONUMENTAL

Modernism accesibil



®Sticlele din gama SGG DECORGLASS  trebuie montate în conformitate cu standardele de siguranță și cu reglementările în vigoare.

®Pentru un aspect uniform, panourile adiacente trebuie tăiate și înrămate pe direcția modelului sticlei SGG DECORGLASS .

Pentru montarea la exterior contactați un reprezentant Saint-Gobain Glass.

®Sticlele din gama SGG DECORGLASS  respectă cerințele standardelor EN 572-5 și poartă marcajul CE.

Asamblare

Standarde

Fotograf: CASA Fotoatelier für Werbung GmbH & Co. KG


