SGG

MASTERGLASS®

Ornamentglas
med mönster för
innovativ design
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SGG MASTERGLASS

®

Mönster för ett sofistikerat spel mellan material och ljus.

SGG

MASTER-CARRÉ®

Hundertwasser Bad, Tyskland

SGG

MASTER-POINT®

Interiör, Courtrai-Belgien. Arkitekt: De Schrijver.

SGG

MASTER-LIGNE®

Användningsområden
Ljusskärmar, mellanväggar, möbler
– SGG MASTERGLASS passar perfekt för dessa
användningsområden. Glasets struktur är
idealiskt för ett spel mellan ljus och kontraster.
Det passar utmärkt för användning i bostäder,
på kontor, i affärer, hotell och restauranger.
Det finns ett stort antal användningsområden:
– Möbler: bänkar, bord, diskar, hyllor
– Fasta och rörliga mellanväggar
– Dusch- och badrumsväggar
– Helglasdörrar och dörrar med glas
– Fönster- och fasadglas
– Skyddspaneler inom- och utomhus samt
balkongväggar
– Trappsteg, golvpaneler
– Utomhusmöbler
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Siège social Mochnik, Polen. Arkitekt: Mochnik.

Glasen skapar en gräns mellan öppenhet och avskildhet.

SGG

MASTER-RAY®

SGG

MASTER-SHINE®

Nyhet !
JJM Polska, Sosnowiec-Polen. Arkitekt: ARSIS Atelier Projektowe.

SGG

MASTER-LENS®
Fördelar
• De sex exklusiva designerna i SGG MASTERGLASSsortimentet innebär ett helt nytt sätt att arbeta
med mönstrat glas och gör det möjligt att
anpassa utrymmen med eleganta glasytor.
• Glas från SGG MASTERGLASS fångar ljuset för att
skapa spännande effekter. Det speciella, halvgenomsynliga glaset ger optimala ljusnivåer samtidigt som det skapar en avskildhet kring såväl
utrymmen som människor.
• För att kombinera snygg design med säkerhet kan
glasen i SGG MASTERGLASS-sortimentet härdas eller
lamineras. På så sätt uppfyller de aktuella säkerhetsstandarder och -bestämmelser för offentliga byggnader.

Salle de bains, Tyskland
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Upptäck ett unikt sortiment
SGG

MASTER-SHINE®

När ljuset skiner genom det nya mönstret påminner ytan
om daggdroppar och ger glaset ett speciellt skimmer.
SGG MASTER-SHINE har ett originalmönster som består

av likformiga glasdroppar mot en matt bakgrund.
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SGG

MASTER-CARRÉ®
Det här glaset har ett modernt och lyxigt
utseende vilket är perfekt när du vill använda
glas för att skapa en harmonisk effekt.
MASTER-CARRE har ett mönster med
små, blanka, likformiga fyrkanter som kontrasteras mot en matt bakgrund som
påminner om frostat glas.

SGG

Nihonbashi Yayoi. Tokyo, Japan. Arkitekt: A. Kuryu Architect & Associates Co. Ltd.

SGG

MASTER-RAY®

Mönstret har linjer som skapar en originell yta och
passar perfekt för mellanväggar.
SGG MASTER-RAY kombinerar svaga, blanka linjer

mot en halvgenomskinlig bakgrund som ger ett
mycket diskret ljus.

Villa, Tyskland.
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SGG

MASTER-LIGNE®

Ett sofistikerat glas med en elegant och funktionell yta som passar särskilt bra till möbler.
MASTER-LIGNE ger en balanserad utsikt
genom en rad blanka, parallella linjer mot
en matt bakgrund.
SGG

Siège social Mochnik, Polen. Arkitekt: Mochnik.

SGG

MASTER-POINT®

Täta rader av prickar som tycks skimra i ljuset ger en behaglig upplevelse.
Ytan på SGG MASTER-POINT, som består av
blanka punkter, sprider ljuset.

Interiör, Courtrai-Belgien. Akitekt: De Schrijver.
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SGG

MASTER-LENS®
Det här behandlade glaset har ett mönster som
skapar en modern atmosfär.
Mönstret hos SGG MASTER-LENS, som är tryckt
i glaset, består av geometriska grupper med
blanka, genomskinliga linser. Linserna fångar
ljuset och syns tydligt mot en matt bakgrund
som påminner om frostat glas.

Salle de bains, Tyskland

SGG
Beskrivning
Den karaktäristiska ytan hos SGG MASTERGLASS åstadkoms genom att glaset gjuts och pressas mellan två
mönstrade valsar. Glaset har en mönstrad och en slät

MASTERGLASS®

sida. SGG MASTERGLASS mönstrade glas uppfyller
kvalitetsstandarden EN 572-5 på alla områden.

Sor timent
MASTERGLASS-sortimentet består av sex mönster.
De blanka, geometriska mönstren är tryckta i glaset
och transparenta mot en halvgenomsynlig, matt bakgrund.

SGG

Behandling
Produkterna i SGG MASTERGLASS-sortimentet kan
behandlas på flera olika sätt. De kan böjas eller kantslipas för att framhäva glaset. De kan härdas och
lamineras med SGG STADIP* och SGG STADIP PROTECT*
för att bli säkrare. De kan monteras i isolerglas,
SGG CLIMAPLUS DESIGN. Våra isolerglas kan kombineras
med olika funktionsglas för solskydd, ljudreduktion,

Tjocklek, toleranser, 4 och 6 mm: +/- 0,5 mm; 8 mm : +/- 0,8 mm; 10 mm : +/-1,0 mm

smutsavvisning eller brandskydd. En vanlig kombination är med SGG STADIP SILENCE*-laminerat glas där
ljudreduktion kombineras med förbättrad säkerhet för
såväl personer som egendom.
*Laminerad: Mönstrad yta på den monterade enhetens
utsida.

Montering
MASTERGLASS måste monteras i enlighet med
aktuella säkerhetsstandarder och -bestämmelser.
Precis som annat mönstrat glas har SGG MASTERGLASS en viss riktning. För att få ett enhetligt
SGG

utseende bör intilliggande rutor skäras till och
glasas i samma glasriktning. Tillskärningen måste
vara särskilt noggrann om det finns ett löpande
mönster som ska passas ihop.
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www.saint-gobain-glass.com

Saint-Gobain Emmaboda Glas AB 361 31 Emmaboda
Tel: 0471-188 00 Email: info@emmabodaglas.se www.emmabodaglas.se

