
EGLAS
Efektywny system grzewczy

Szkło grzewcze zapewniające  
piękny widok na świat  
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WyOBrAź SOBIE, żE TWOjE 
OkNA STAją SIę źróDłEm 

OGrzEWANIA



SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

Wybieramy szkło, aby zapewnić sobie piękny widok na świat. 
Dzięki EGLAS możesz uzyskać komfort i ciepło w swoich 

wnętrzach. Zastąp szybami EGLAS nieestetyczne, niepraktyczne 
tradycyjne ogrzewanie, uwalniając piękno odsłoniętych ścian  
i podłóg. Wystarczy jeden przełącznik, a już możesz cieszyć  
się całkowitą kontrolą i tworzyć przestrzenie, gdzie komfort  

i piękny wygląd idą ze sobą w parze.  
Zaparowane szyby i skroplona woda to już przeszłość. 
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PrzyWITAj kOmfOrT I cIEPłO. 
POżEGNAj SIę z chłODEm 

PrzEcIąGóW I PArą WODNą  
NA TWOIch OkNAch.
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EGLAS
efektywna, komfortowa 
odpowiedź na wyzwania, które 
nioSą ze Sobą zmiany klimatyczne

W odróżnieniu od konwencjonalnego szkła, które jest z natury bierne, EGLAS to szkło aktywne, 
zaprojektowane po to, aby przejrzysta tafla szkła mogła ogrzewać wnętrza. Można je stosować  
we wszystkich rejonach świata dzięki czterem funkcjom, w jakie jest wyposażone: ogrzewanie 
główne, ogrzewanie zwiększające komfort termiczny, antykondensacja i topienie śniegu. 
Oprócz poprawy komfortu termicznego wewnątrz budynków, EGLAS można stosować w celu 
eliminowania zaparowanego szkła i kondensacji pary wodnej, oraz topienia śniegu na dachach 
budynków i świetlikach bez konieczności odśnieżania.

Zasada działania „ciepłego szkła” opiera się na zastosowaniu dwóch elementów: prądu 
elektrycznego i powłoki z tlenków metali nałożonej na powierzchnię szkła. W efekcie otrzymujemy 
przyjemne ciepło w pomieszczeniach, bez śladu kondensacji. 

Prawdziwa rewolucja!



- Dowolna powierzchnia szklana  może stać się grzejnikiem- Połączenie z BMS  Systemem Budynku Inteligentnego  - Wielozadaniowość (ogrzewanie, 
likwidacja parowania, topienie śniegu)- Łatwy i szybki montaż

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

KORZYŚCI

- Likwidacja pary wodnej

- Topienie śniegu

- Komfort termiczny 

- Ogrzewanie główne

Oszczędność
Design

Bezpieczeństwo

ZALETY

ZALETY TECHNICZNE
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EGLAS
Szkło nowych możliwości. 
Stworzone po to,  
aby rozwiązywać wiele  
problemów.

Witamy w nowym świecie inspirujących możliwości. EGLAS to szyba emitująca kontrolowane 
ciepło. Umożliwia dowolność w projektowaniu Twoich pomieszczeń, ponieważ pozwala pozbyć 
się nieporęcznych grzejników. Potraktuj EGLAS jako nowy materiał budowlany ze zintegrowanym 
systemem grzewczym. 

Stosując eglaS w szybach zespolonych, możesz połączyć jego funkcjonalność  
z innymi produktami i rozwiązaniami z szerokiej gamy wyrobów Saint-gobain: 

-  Stadip, 
bezpieczeństwo

- bioclean,
samooczyszczenie 

-  contraflam, 
ogniochronność

-  cool-lite, 
ochrona  
przeciwsłoneczna

 



SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS

SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS / 6

Dzięki EGLAS Twoje szyby 
zagwarantują Ci komfortową 
temperaturę we wszystkich 
pomieszczeniach. Niezależnie  
od klimatu, para ani śnieg  
nie będą zasłaniać zewnętrznych 
widoków. Znacznie wzrośnie 
liczba dni z pięknym, naturalnym 
światłem dziennym. Zastosuj 
EGLAS jako podgrzewaną 
podłogę szklaną. Zainstaluj 
ściankę działową ze szkła 
EGLAS, która ogrzeje Twoje 
wnętrza. Popuść wodze fantazji. 
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EGLAS
Specyfikacja w pigUłce

Szkło zESpolonE z EGlAS Szkło lAminowAnE z EGlAS

GrUBOść 16 mm - 60 mm
EGLAS 46.4; 12 mm 
EGLAS 66.4; 14 mm

WymIAry Maksymalne wymiary szkła: 2200 x 4000 mm
Wymiary minimalne: 300 mm x 500 mm

PrzEPUSzczALNOść śWIATłA 20% - 66% 20% - 70%

NAPIęcIE źróDłA PrąDU standard 230 VAC, opcjonalnie transformatory

mOc fUNkcjI ANTykONDENSAcjI

mOc fUNkcjI kOmfOrTU TErmIczNEGO

mOc fUNkcjI GrzEWczEj

mOc fUNkcjI TOPIENIA śNIEGU

50 - 150 W/m2

80 - 250 W/m2

100 - 500 W/m2

350 - 600 W/m2

TEmPErATUrA POWIErzchNI SzkłA maks. do 65°C

STOPIEń OchrONy IP IP34 , IP67 (IP67 wyłącznie dla szyb zespolonych)

cErTyfIkATy I NOrmy

                     - EN 1096                    - EN 60335-1
                     - EN 572-8                  - EN 60335-2-30 
                     - EN 1279-5                 - EN 60529 
                     - EN 12150                   - EN 14449  
                     - EN 1863 

Wykaz certyfikatów dostępny jest w siedzibie producenta na życzenie.



16-19 mm

GRUBOŚĆ PAKIETU
Zależy od projektu

MAX 2200 mm
MIN 300 mm

MAX 4000 mm
MIN 500 mm

PRZEWÓD 2x2,5 mm2

TERMOSTAT

ŹRÓDŁO ZASILANIA
230V/50Hz

OPCJA
STEROWANIA
ZA POMOCĄ

APLIKACJI

40

40
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SECURIT
EGLAS

PVB

SECURIT

STADIP
SECURIT
EGLAS

POWŁOKA
NISKOEMISYJNA

SECURIT PVB

BLOCZEK 
STABILIZUJĄCY

16 mm

ARGON

SECURIT

POWŁOKA
NISKOEMISYJNA

BLOCZEK 
STABILIZUJĄCY

SECURIT
EGLAS

PVB

SECURIT

STADIP
SECURIT
EGLAS

POWŁOKA
NISKOEMISYJNA

SECURIT PVB

BLOCZEK 
STABILIZUJĄCY

16 mm

ARGON

SECURIT

POWŁOKA
NISKOEMISYJNA

BLOCZEK 
STABILIZUJĄCY

mONTAż

Szkło HARTowAnE  
i lAminowAnE

SzybA zESpolonA jEdno/dwukomoRowA    
z  lAminowAnym SzkłEm EGlAS  
lub pojEdynCzA SzybA HARTowAnA EGlAS 

EGLAS
proSty i Szybki montaż
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EGLAS  to idealne innowacyjne rozwiązanie do różnego typu zastosowań. Gdziekolwiek zdecydujesz 
się je zamontować, będzie to zadanie proste i bezproblemowe. Szkło EGLAS jest kompatybilne 
z większością typów profili – PVC, aluminiowych, drewnianych. Jest dostarczane wraz z wszystkimi 
akcesoriami potrzebnymi do montażu, w wymiarach i funkcjonalnościach zgodnych z zamówieniem. 
Instalacja EGLAS Generacja II jest niezwykle prosta. Wystarczy tylko podłączyć je do sieci 230 VAC 
i poczuć przyjemne ciepło. 

Wewnętrzne ścianki działowe, drzwi,  
przeszklenia, szklane podłogi, drzwi lodówki.

zASTOSOWANIA WEWNęTrzNE 

Zespolenia szklane dwu i trzykomorowe, 
ogrody zimowe, szklarnie, werandy, świetliki 
dachowe, daszki szklane, fasady, zewnętrzne 
podłogi szklane.

zASTOSOWANIA zEWNęTrzNE

EGLAS
wiele możliwości zaStoSowań. 
Sprawdzi Się nawet  
w ekStremalnych SytUacjach



PRZYKŁAD 
ZASTOSOWANIA EGLAS 

W SPEKTAKULARNYCH 

PROJEKTACH 

ARCHITEKTONICZNYCH

POLSKA

Kopiec Kościuszki w Krakowie

Projekt:  Florek W., Kulka B., architekci. 

Biuro architektoniczne s.c.

Szkło: EGLAS, COOL-LITE® SKN 165 II 

 

„Instalacja szkła EGLAS jest szybka 
i bezproblemowa: szkło dostarczane 
jest wraz z wszystkimi akcesoriami 
potrzebnymi do jego montażu”. 
- Krzysztof, instalator

Mój projekt jest bardziej 
funkcjonalny. W przestrzeniach, 
które tworzę, mogę zastosować 
niewidoczny system grzewczy. 
Mogę zoptymalizować przestrzeń 
zgodnie z życzeniami moich 
klientów”. 
- Jan, architekt

„EGLAS gwarantuje komfort 
termiczny w moich pomieszczeniach. 
Znacznie zwiększyła się liczba dni 
z pięknym, naturalnym światłem 
dziennym, a ja mogę oszczędzać 
pieniądze dzięki optymalizacji 
zużycia energii”.  
- Paweł, właściciel budynku
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A jak Ty wykorzystałbyś  
szkło grzewcze  
EGLAS w swoim  

następnym projekcie?

SAinT-GobAin 
buildinG GlASS

Glassolutions Pruszków

ul. Przejazdowa 22b

05-800 Pruszków

Polska

Więcej na:
www.saint-gobain-building-glass.pl

www.glassolutions.pl

kontakt:
eglas@saint-gobain.com


