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systémy

Trvanlivost dekorace je srovnatelná s životností zasklení
Oživení velkoplošných prosklených fasád komerčních budov umožňuje implementace plno barevné grafiky, která je viditelná zvenku
na celé ploše prosklení a zevnitř je neviditelná, respektive při pohledu
z interiéru nijak neruší průhled ven.

Barevné obrazy ve skle
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My‰lenka na umístûní plno barevné grafiky
do zasklení není nová a v periodách se objevují pokusy o její realizaci. Hlavní pﬁekáÏkou
byl neexistující systém plnobarevného potisku
plochého skla. Unikátnost ﬁe‰ení INTERM® TF
decorative proto spoãívá v nápadu umístit
a realizovat tisk na meziskelní tepelnou folii,
kterou lze na rozdíl od skla kvalitnû bez omezení potisknout. Samozﬁejmû i tento proces je
pomûrnû sloÏit˘ a jeho zvládnutí pﬁedpokládá
dlouhodobé zku‰enosti s v˘robou izolaãního
zasklení s meziskelními foliemi typu, napﬁ.
Heat Mirror®.
Vlastní v˘roba je potom souhrn procesÛ,
kdy na zaãátku je práce grafika, kter˘ musí
obraz pﬁesnû rozãlenit do jednotliv˘ch skel
prosklené plochy, následuje potisk folie jiÏ
dan˘ch rozmûrÛ a na konci v˘roba izolaãního
skla. MnoÏství existujících skel, s kter˘mi lze
uveden˘ systém kombinovat, vytváﬁí bezpoãet
variant, od zcela neutrálních prÛhledn˘ch
ploch aÏ po neprÛhledná ﬁe‰ení jen s efektem
prosvûtlení. Volit lze i stupeÀ reflexe a barevnosti.

Plátno obrazu – meziskelní
tepelná folie
Návrh produktu, v˘bûr pouÏit˘ch materiálÛ
a celá konstrukce zasklení vãetnû postupu
v˘roby, se zrodily v ãesk˘ch podmínkách ve
firmû Izolaãní skla, a. s., která celou posloupnost v˘voje samostatnû realizovala.

Barevné obrazy umožňují grafickou kreativitu bez hranic.
Díky unikátním vlastnostem zvolené meziskelní folie má barevná dekorace dlouhodobou Ïivotnost. Barevná stálost je zaji‰tûna trojí
ochranou. Jednak odclonûním vût‰iny ‰kodliv˘ch sloÏek záﬁení exteriérov˘m, zpravidla nízkoemisivnû pokoven˘m sklem, jednak ochranou tisku na interiérové stranû folie, která
nepropou‰tí Ïádné UV záﬁení z dopadajícího
svûtla z exteriéru k vlastnímu potisku. Tﬁetí
ochranu pﬁedstavuje vlastní technologie potisku a pouÏité barvy, dlouhodobû vyzkou‰ené
pro potisk autoplachet a jin˘ch folií, urãen˘ch
pro pouÏití v extrémních klimatick˘ch podmínkách. Tyto tﬁi faktory dávají systému zasklení
skvûlé pﬁedpoklady k tomu, aby barevné obrazy ve skle pﬁetrvaly vûky. Hodí se proto také ke
ztvárnûní dlouhodob˘ch velkoplo‰n˘ch barevn˘ch reklam na fasádách budov.

Uplatní se také v interiéru
- prÛhledové prosklené plochy nabízejí
obrovské moÏnosti na umístûní nejrozmanitûj‰ích motivÛ, které mohou vhodnû doplnit
interiér jak obytn˘ch, tak komerãních staveb.

·iroké moÏnosti kombinace skel rÛzného
stupnû prÛhlednosti, barevnosti nebo reflexe
v kombinaci s plnobarevn˘m potiskem na
meziskelní folii poskytují zcela neoãekávaná
ﬁe‰ení pro design interiérÛ a je jedno, jestli se
jedná o okna, svûtlíky, fasády nebo prosvûtlovací plo‰né sklenûné panely. Grafika na folii je
v˘jimeãná tím, Ïe souãasnû pﬁi zobrazení
obrazu dále poskytuje neru‰en˘ prÛhled pﬁes
zasklení. ZáleÏí jen na divákovi, na kter˘
pohled se zamûﬁí.

Izolační zasklení INTERM ® TF
decorative je řešení bez omezení a kompromisů
Pﬁidanou hodnotou zasklení INTERM® TF
decorative je, Ïe nepﬁiná‰í Ïádné zhor‰ení ani
jiné omezení v ostatních dÛleÏit˘ch vlastnostech zasklení.
Naopak díky svému dvoukomorovému,
pﬁípadnû i tﬁíkomorovému uspoﬁádání umoÏÀuje dosáhnout vynikajících izolaãních schopností (Ug=0,3 aÏ 0,9 W/m2K) b˘t v˘raznû
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izolační skla INTERM TF
decorative
INTERM TF sporo st.
INTERM TF sporo super
INTERM TF select
INTERM TF top
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Ug (W/m2K) dle
EN 1279
0,5 - 0,9
0,3 - 0,4
0,5 - 0,9
0,5 - 0,9

g
(%)
48
35
26 - 34
20

šířka
zasklení
(mm)
24 - 41
44 - 48
24 - 41
24 - 41

Rw
(dB)
34 - 44
34 - 44
34 - 44
34 - 44

bezp. tř.
P1A - P8B
P1A - P8B
P1A - P8B
P1A - P8B

* solární faktor g je závislý na grafickém provedení, uvedená hodnota představuje maximální hodnotu

Možná provedení izolačních skel s použitím systému potisku INTERM TF decorative.
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Fasády budov - vhodné místo pro umístění velkoplošné barevné reklamy.
selektivní v regulaci prostupu jednotliv˘ch
sloÏek svûtla, poskytnout úãinnou protisluneãní ochranu a je‰tû navíc oboustrannû reguluje povrchové teploty skla a dosahuje zv˘‰en˘ch protihlukov˘ch úãinkÛ. Má tedy v‰echny
pﬁedpoklady pro ‰iroké pouÏití v izolaãním
zasklení ve‰ker˘ch podob. Podle prvních

ohlasÛ je zﬁejmé, Ïe vyvolává rozporuplné
reakce, od úplného ztotoÏnûní se s ideou autorÛ produktu po jeho úplné odmítnutí. I to je
dÛkaz toho, Ïe se jedná o zcela unikátní produkt, kter˘ doposud v oblasti prosklen˘ch
fasád a stavebního plo‰ného skla chybûl.
Jde o to, poskytnout moÏnost

plnohodnotného neomezeného plnobarevného grafického ztvárnûní obrazÛ ve skle tûm
tvÛrcÛm staveb, kteﬁí o to projeví zájem. ■
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