SGG

TEX GLASS®

Een nieuwe collectie
decoratief gelaagd
glas met
geïntegreerd textiel.

SAINT-GOBAIN DESIGN
The future of habitat. Since 1665.

SAINT-GOBAIN DESIGN

SGG

TEX GLASS®

Fusie van materialen en ideeën

Omschrijving
SGG TEX

GLASS®, is een decoratief gamma gelaagd glas met een geïntegreerd
textiel tussen de twee glasbladen.

Na het wassen van het extra-blank
glas, SGG DIAMANT®, wordt het glas in
de assemblageruimte gebracht.
Een veiligheidsfolie wordt op één glasplaat gelegd, vervolgens wordt het
gekozen textielmotief op de folie gepositioneerd. Bovenop komt een tweede
veiligheidsfolie, en het tweede glasblad. De definitieve versmelting tot
één homogeen geheel wordt aansluitend gerealiseerd door een cyclus in
een autoclaaf, onder hoge temperatuur
en druk, om uiteindelijk een kwalitatief
hoogwaardig en decoratief eindproduct
te bekomen.
GLASSOLUTIONS Saint-Gobain bezit
een brevet voor deze assemblagetechniek. Dit brevet garandeert de zuiverheid en de eigenheid van het textiel
na samenstelling tussen gelaagd glas.

Toepassing
Interieur
–– Deuren, volglazen deuren
–– Wanden
–– Glazen vloeren en traptreden
–– Balustrades
–– Vitrines
–– Tafelbladen, leggers
Voor de toepassing in vochtige
ruimtes raden wij de plaatsing in een
volledig omvattend kaderwerk aan.

Voordelen
Het productgamma «Pure Perfection»
van NYA NORDISKA, producent van
deze stoffen, omvat weefsels met
zachte en natuurlijke kleuren, o.a.:
champagne-wit, zand, koffie, houtkleuren of kleuren ontleend aan mineralen. De motieven tonen zuivere
lijnen, en creëren een atmosfeer van
rust en sereniteit. Deze textiellijn staat
in de textielbranche synoniem voor geraffineerdheid en sensualiteit.
Het extra-klaar glas, SGG DIAMANT,
garandeert de puurheid van kleur,
reliëf en fijnheid van het textiel.
Het SGG TEX GLASS-gamma geeft
structuur aan het interieur, maar kan
ook, afhankelijk van het gekozen type,
harmoniëren met andere kleuren en
materialen in het interieur.
Afhankelijk van het gebruikte textieltype bekomt men een meer of minder lichtdoorlatend materiaal, wat intimiteit en comfort creëert.
De geïntegreerde stoffen worden voor
bijna 100% beschermd tegen verkleuring door uv-straling, dankzij de gebruikte folies.
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Gamma

Alabama 04 ivory

Alabama 07 smoke

Alicia 91 ivory

Alicia 94 oak

Bijoux 06 silver

Bijoux 07 gold

Doretta 01 gold

Doretta 02 silver

Galaxy 02 night

Glissy 01 opal

Glissy 02 silver

Glissy 04 gold

Jazz FR 01 silver

Jazz FR 02 gold

Katsu 02 hazel

Kombu CS 111 ivory

Mystery 01 silver

Mystery 04 gold

Network 02 silver

Oki 01 ivory

Oki 02 smoke

Scenotec CS 01 white

Scenotec CS 13 grey

Stratos 41 silver

Stratos 42 gold

Het gamma SGG TEX GLASS is, op vraag, ook verkrijgbaar met helder floatglas
(SGG PLANICLEAR®) en gehard glas (SGG SECURIT®).
In de versie met SGG SECURIT kunnen boringen tot 50 mm diameter worden voorzien.
De glasranden van SGG TEX GLASS kunnen eventueel worden geslepen na assemblage
van het glas.

Afmetingen
Maximale afmetingen:
1400 x 4000 mm

Grotere afmetingen zijn beschikbaar op
vraag.

Taoki 04 natural

Tolerantie
Verschuiving van het motief t.o.v. de glasrand: ± 2 mm
De tolerantie op de afmeting van het motief: ± 3 mm/lm.

Minimale afmetingen: 200 x 300 mm
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GLASSOLUTIONS Saint-Gobain, 01/2016 - sous réserve de modifications.

Een samenwerking tussen GLASSOLUTIONS Saint-Gobain en NYA NORDISKA resulteerde in een creatie van een nieuwe collectie, bestaande uit een aantal producten
waarmee we de trends volgen in de wereld van mode & design, kunst en architectuur,
en film- en theaterindustrie: een collectie die beantwoordt aan de huidige tendenzen
in de interieurdecoratie.
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