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WYKREUJ SWOJĄ PRZESTRZEŃ ZE SZKŁEM VIEGLASS, 
NASYĆ JĄ KOLORAMI, UWYDATNIJ SZCZEGÓŁY OBRAZU. 

WEWNĄTRZ:
     • drzwi i świetliki boczne;
     • okładzinny ścienne;
     • ścianki działowe;
     • balustrady;
     • kuchenne płyty ścienne;
     • podłogi;
     • lustra;
     • sztuka w przestrzeni publicznej.

NA ZEWNĄTRZ:
     • elewacje;
     • okna;
     • balustrady;
     • witryny.

ZASTOSOWANIA

VIEWGLASS to szkło laminowane z zadrukiem na 
folii poliestrowej (PET). Uzyskujemy intensywne 
kolory i dobrze widoczne szczegóły obrazu. 
W procesie produkcji szkła VIEWGLASS osiąga 
się niewiarygodnie wysokie nasycenie materiału 
farbą drukarską, co zapewnia doskonałą 
wyrazistość, łagodne przechodzenie jednego 
koloru w drugi i ciągłość tonacji prezentowanego 
obrazu. 

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości obrazów 
i wzorów ze szkłem VIEWGLASS powstają 
wyjątkowe możliwości i rozwiązania w zakresie 
projektowania.

VIEWGLASS

odporność na akty wandalizmu i blaknięcie 
koloru w wersjach laminowanych;
łatwość utrzymania czystości, nadruk znajduje 
się pomiędzy taflami szkła;
możliwość wykorzystania różnych folii: PVB, EVA
folia z nadrukiem filtruje 99% promieniowania UV.

ZALETY

•

•

•
•



Szkło VIEWGLASS jest szkłem 
laminowanym w którego 
skład może wchodzić szkło 
float, szkło hartowane, lub też 
półhartowane. W przypadku 
szkła bezpiecznego możliwe 
jest wykonanie otworów. 
Najlepszy efekt zadruku oraz 
perfekcyjne wyeksponowanie 
kolorów otrzymuje się na szkle 
DIAMANT o niskiej zawartości 
tlenku żelaza. Obróbka 
krawędzi szyb VIEWGLASS jest 
możliwa po laminacji.

ASORTYMENT

MINIMALNE WYMIARY:
200 mm + 300 mm.
Tolerancja co do wielkości obrazu również wzrasta o około +/- 3 mm/mb.
Ustawienie obrazu: +/- 2,5 mm od krawędzi szyby.

VIEWGLASS
WYMIARY

VIEWGLASS VISION/OPALE/CRISTAL

TYP SZKŁA SKŁAD GRUBOŚĆ [MM] WYMIARY [MM]

SZKŁO DIAMANT 44.4 9.5 1570 x 2000

SZKŁO DIAMANT 55.4 11.5 1570 x 2500

SZKŁO DIAMANT 66.4 13.5 1570 x 3000

SZKŁO DIAMANT 88.4 17.5 1570 x 3500

SZKŁO DIAMANT 10.10.4 21.5 1570 x 4000

SZKŁO HARTOWANE 
LUB

LAMINOWANE

44.4 9.5  1250 x 2000

55.4 11.5 1570 x 2500

66.4 13.5 1570 x 3000

88.4 17.5 1570 x 3500

10.10.4 21.5 1570 x 4000
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VIEWGLASS VISION
Z nieprzezroczystym 

nadrukiem i białym podkładem.
Nieprzezroczysty

VIEWGLASS OPALE 
Z półprzezroczystym 

nadrukiem, który można 
podświetlić od tyłu.

Półprzezroczysty

VIEWGLASS CRISTAL
Z przezroczystym nadrukiem 
(ok. 40% w zadrukowanym 

miejscu).

Przezroczysty



ROZDZIELCZOŚĆ OBRAZU / DPI

W celu zapewnienia optymalnej jakości 
nadrukowanego obrazu, przesyłać należy 
pliki w rozdzielczości co najmniej 240 DPI 
lub wyższej (sugerowana rozdzielczość to 
720 DPI).
Każdy obtraz należy dostarczyć także 
w formie papierowej i/lub przekazać 
indywidualne próbki kolorów plus paletę 
kolorów w jednym z powszechnych 
systemów kolorów, takich jak PMS lub 
Pantone.

TRYB KOLORÓW

Preferowanym trybem kolorów dla 
przekazywanych obrazów jest 
system CMYK. System RGB będzie 
konwertowany na CMYK.

FORMATY PLIKÓW

GLASSOLUTIONS przyjmuje pliki zarówno rastrowe, jak i w formacie grafiki 
wektorowej. Gdy dostarczany i stosowany jest format rastrowy, na przykład, 
gdy pliki cyfrowe pochodzą z aparatu cyfrowego lub skanów wysokiej 
rozdzielczości o transparencji właściwej dla folii, wówczas preferowanymi 
formatami pliku są: PSD, PDF, TIFF lub JPG.
Dla wszystkich formatów plików ważne jest, by były one w jak najmniejszym 
stopniu skompresowane. Gdy stosowany i dostarczany jest plik w formacie 
grafiki wektorowej, na przykład, gdy obraz stanowi ilustrację, wówczas 
wszystkie teksty powinny zostać przekazane w formie konturów lub 
przekonwertowane na ścieżki. Dodatkowo, dostarczyć należy wszystkie 
czcionki. Obsługiwane formaty plików to Al, EPS, AutoCad, PDF.

Uwaga: Grafika wektorowa jest skalowalna do dowolnego rozmiaru przy 
maksymalnej rozdzielczości.

PRZEKAZANIE GRAFIKI

Wysokiej rozdzielczości pliki graficzne mają duże rozmiary. Najwygodniejszą 
i najlepszą metodą dostarczania plików graficznych jest przekazanie ich 
przez internetowy serwis FTP (taki jak SFTS firmy Saint-Gobain).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE 
OBRAZU I PRZEKAZANIA PLIKU
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bgp@saint-gobain.com
www.glassolutions.pl


